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SAMMANDRAG

I denna uppsats undersöks dislokationer hos en pojke på drygt tre år. Dislokationer omfattar

konstruktioner som: I morgon, då kan hon nog vara med, din syster, vilket är ett exempel som

innehåller både en initial och en final dislokation. Sådana konstruktioner har inte undersökts i

svenska barns språk tidigare.

Undersökningen är en fallstudie. Materialet består av nio timmar

videoinspelningar av samtal inom familjen under gemensamma aktiviteter, i första hand

leksituationer. Materialet har analyserats och excerperats med avseende på sekvenser som

innehåller dislokationer, initiala och finala, samt tveksamma fall av båda. Dessa har redovisats

uppdelade på de olika typer som har identifierats och samt på samtalssituation och

samtalspartner.

Nästan samtliga belägg utgörs av finala dislokationer. De initiala

dislokationerna är endast tre, varav ett exempel är tveksamt.

De olika typerna av finala dislokationer verkar fylla olika funktioner och behov i

kommunikationen och vissa typer finns det anledning att anta uppkommer p g a barnets

aktuella syntaktiska utvecklingsnivå.
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1 INLEDNING

Denna uppsats behandlar dislokationer hos barn och utgör en fallstudie av en pojke på drygt

tre år (Lukas). En av anledningarna till att jag valde just dislokationer som ämne för min D-

uppsats är att dislokationer inte har undersökts empiriskt hos svenska barn tidigare. Studien

gäller min egen familj. Att som forskare undersöka sitt eget barn är en ofta använd metod i

den tidiga barnspråksforskningen, använd av t ex Michael Tomasello samt svenska forskare

som Ragnhild Söderbergh och Sven Strömqvist.

Det speciella med att undersöka ett barn i tre till fyra års ålder är att man utifrån

tidigare studier av ordförråd, inre syntax och allmän språkbehärskning kommit fram till att

barnet vid denna ålder förvärvat grunderna i grammatiken (Söderbergh 1988:81). Man

började på  -70-talet att tala om pragmatiska aspekter även i barnets språk (Feilberg 1997:111)

men trots detta har den yttre syntaxen blivit i ringa grad undersökt.

1.1 Syfte och frågeställning

Syftet med denna studie är att undersöka de syntaktiska konstruktioner som kallas

dislokationer (definieras under punkt 2.5) hos en treåring. Min frågeställning är dels om

dislokationer - initiala och finala - förekommer i denna treårings språk, dels hur dessa i så fall

används och vad som verkar vara syftet med dem. Jag beaktar även yttre faktorer som

samtalssituationer och samtalspartner.

1.2 Material och metod

Mitt material består av nio timmar videoinspelningar och inspelningarna har skett mellan den

25/2 och 14/5. De första fem timmarna spelades in under en och en halv månad och resterande

fyra timmar kan ses som kompletterande inspelningar under en månad till. Alla inspelningar

har emellertid inte resulterat i tal (se punkt 1.2.1) så analysmaterialet består av de 51

inspelningar som innehåller tal.

Det finns olika metoder för datainsamling av barns spontana språk. Söderbergh

(1988:22,24) visar med ett exempel från en engelsk undersökning hur barns gester spelar en

viktig roll för deras kommunikation och av den anledningen är videoinspelning av barnets

dialog att föredra framför en bandinspelning.

I en videoupptagning kan man nämligen undersöka både de verbala och de icke-

verbala signalerna och hur dessa kombineras. De icke-verbala signalerna kan delas in i vokala
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och somatiska där de vokala signalerna innefattar både icke-ord samt tonhöjd och betoning

utan lingvistisk funktion och de somatiska signalerna innefattar kommunikation som

signaleras med ansiktsuttryck, kroppsrörelser, kroppsställning (De Geer 1992:34) samt

kroppskontakt (ibid.:70). Ögonkontakt och kroppens orientering i rummet signalerar var

barnet har sitt fokus, vilket är väsentligt att veta då man analyserar vad t ex ett dislokerat led

har för syfte.

Hur mycket och hur ofta man behöver spela in beror helt på vad man vill

undersöka. Tomasello och Stahl (2004) tar i en artikel upp problemet med hur mycket som

ska spelas in, när och hur länge och visar med fiktiva exempel hur stor sannolikheten är att

olika fenomen med skiftande frekvens fångas upp av inspelningar gjorda med olika

inspelningstäthet (Tomasello 2004:101). Om man t ex vill undersöka ett lågfrekvent fenomen

(som i snitt uppträder 7 ggr/ vecka) behöver man, enligt Tomasello och Stahl, sampla ungefär

10 timmar per vecka för att få ett rättvisande resultat (ibid.:104)! Författarna visar också i

figurer hur stor skillnad en hög samplingstäthet gör för att fastställa förekomst av olika

fenomen (ibid.:107). I artikeln presenteras även olika metoder för beräkning av den frekvens

med vilken de undersökta fenomenen förekommer (ibid.:112).

Eftersom min undersökning är kvalitativ och inte kvantitativ har

inspelningstätheten haft mindre betydelse än i de fiktiva exempel som Tomasello och Stahl

presenterar. Å andra sidan har jag velat fånga så många exempel som möjligt för att ha

material att undersöka. Om det t ex är så att dislokationer förekommer och att dessa har flera

olika funktioner är det ju viktigt att så många förekomster som möjligt fångas upp i

inspelningen så att jag får ett brett spektrum av situationer och användningar att analysera.

1.2.1 Inspelningar

Materialinsamlingen har skett med hjälp av videokamera och de situationer som har filmats är

gemensamma aktiviteter, främst leksituationer men även t ex bakning, teckning och fika. I

dessa situationer uppträder olika samtalskonstellationer eftersom det var av intresse att

undersöka om vissa situationer eller konstellationer ger upphov till dislokationer medan andra

inte gör det.

Materialinsamlandet har inte varit utan komplikationer. Lukas är en aktiv tre och

ett halvt-åring med mycket egen vilja. Förutom problemet att han inte befinner sig på samma

ställe särskilt länge och inte går att kommendera till lek, har han ett komplicerat förhållande

till videokameran. Ibland har han klättrat på stativet, velat skruva och trycka och titta i
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sökaren (vilket omöjliggör filmning) och ibland har han blivit arg och vägrat prata när jag

startat kameran och, i värsta fall, sprungit ut och gråtit. Jag har alltså fått arbeta mycket på

hans villkor och vänta in situationer då han varit beredd att samarbeta. Det har å andra sidan

medfört att de situationer som filmats är helt naturliga och inte i förväg planerade och

arrangerade.

Leksituationerna har dock inte alltid medfört tal vilket är en annan

komplikation. Lukas har nämligen livlig fantasi så han leker ofta låtsaslekar med gester i

luften, illustrerande ljud och nonsensord. I dessa situationer är det svårt att skapa

intersubjektivitet. Man får inte tillgång till hans värld och tankar. Han kan också vara mycket

busig, speciellt med sin far, och ”bus-situationer” ger inte heller särskilt mycket tal.

Inspelningstillfällena har av olika anledningar avbrutits ganska snabbt. Detta har

oftast berott på att Lukas tappat intresset för det vi håller på med, ibland på grund av olika

störande moment och ibland för att jag ser att Lukas helt enkelt inte är på humör att prata.

Tekniska problem har också uppstått ett par gånger, t ex att batteriet eller filmen tagit slut.

När jag börjat analysera materialet har jag även insett att kamerans mikrofon

inte är så bra som jag hade trott. Bakgrundsljud av olika slag blir mycket uppförstorade och är

svåra att sålla bort. Inomhus fungerar det bra, men vid inspelning utomhus dränks nästan allt

tal av vind, knarr i snön och motorljud från den intilliggande vägen. Lukas har även en ettårig

lillebror som åstadkommer diverse störande ljud på många inspelningar.

1.2.2 Excerperingar

När jag har excerperat förekomsterna av dislokationer i materialet har jag gått tillväga så att

jag har tagit med alla typiska fall av dislokationer samt icke-typiska fall, t ex fall där annexet i

den inre satsen representerats av ett felaktigt pronomen, t ex: den ramla ne, e hjulen (se ex.

(7)) eller en obestämd artikel som t ex i: han bygg en där, en rörsh (se ex. (9)), samt

tveksamma fall. Jag har som urvalsstrategi enbart sett på den syntaktiska konstruktionen och

inte på deras funktion i jämförelse med vuxnas användning.

1.2.3 Transkribering

Vid transkriberingen har jag utgått ifrån det system som utvecklats inom CA (”conversation

analysis”) och som i vissa avseenden modifierats av projektet Samtalsspråkets grammatik

(Bockgård 2004:59). Jag har emellertid uteslutit vissa konventioner (t ex längd av paus) som
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jag inte fann relevanta för min undersökning. Nedan följer en tablå med de konventioner som

har tillämpats:

[ markerar att överlappande tal börjar

] markerar att överlappande tal slutar

= visar att samma replik sträcker sig över flera transkriptionsrader

(.) paus

. markerar en fallande grundton i slutet av en intonationsenhet1

? markerar en stigande grundton i slutet av en intonationsenhet

ζ2 markerar en svagt stigande grundton i slutet av en intonationsenhet.

, markerar en jämn grundton i slutet av en intonaitonsenhet

: markerar en förlängning av ljudet som föregår

- markerar ett tvärt avbrott i talflödet

nej understrykning markerar att stavelsen är betonad

NEJ markerar hög volym

° markerar låg volym

* markerar att yttrandet sägs med skratt i rösten

nä: understrykning följd av kolon markerar en fallande grundton i ett förlängt ljud

nä: understruket kolon markerar en stigande grundton i ett förlängt ljud

↑ markerar en kraftigt höjd grundton

↓ markerar en kraftigt sänkt grundton

.nä markerar att ordet sägs under inandning

(över) markerar att tolkningen är osäker

(...)3 markerar att något sägs som inte är möjligt att tolka

(SKRATT) kommentarer

Parallellt med transkriptionen av talet har jag angett de somatiska signaler som framkommer

av videoinspelningen, t ex ögonkontakt, kroppsspråk, förflyttning i rummet etc, och till varje

exempel har jag förklarat situationen samt transkriberat (minst) två repliker innan och två

repliker efter det aktuella exemplet, om det funnits repliker att transkribera. I vissa fall har det

även varit befogat att ange hur länge ett omtalat föremål har funnits med i samtalet.

                                                          
1 Intonationsenhet = en prosodiskt sammanhållen enhet
2 Konventionen anger här ett upp-och-ner-vänt frågetecken som symbol men denna symbol fanns inte i mitt
ordbehandlingsprogram.
3 Här anger konventionen en tom parentes, utan punkter. Jag har valt att markera otolkningsbara ord med punkter
för tydlighetens skull eftersom sådana ord kan förekomma i sekvenser som även innehåller ord med osäker
tolkning.
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2 FORSKNINGSBAKGRUND

Eftersom min undersökning rör dislokationer hos en tre och ett halvt år gammal pojke

kommer jag både att redogöra för språkutvecklingen generellt hos barn i den åldern samt för

hur dislokationer fungerar i vuxnas tal. Jag kommer även att redogöra för begreppen

dialogism och samtalsspråkets grammatik.

2.1 Språkutvecklingen vid 3-4 års ålder

En exakt redogörelse för hur språkutvecklingen fortskrider hos barn i tre till fyra års ålder är

inte möjlig att göra eftersom barn utvecklas mycket olika. En anledning till detta är att steget

från ett- till två-ordsyttranden ställer stora krav på barn (Söderbergh 1988:30). Olika barn

löser de problem som tvåordsfraser ställer dem inför på olika sätt. Barn kan också, i sin

hemmiljö, klara sig mycket långt på gester och ettordsyttranden och kan av den anledningen

vara mindre motiverade att ta nästa steg i utvecklingen (ibid.).

Barns tidiga syntax har studerats mycket sedan -60-talet p g a tanken att alla

barns tidigaste syntax borde uppvisa universella drag (ibid.:33). För att kunna jämföra barns

språk på ett rättvisande sätt har man bestämt sig för att använda variabeln MLU (mean length

of utterence), d v s den genomsnittliga satslängden, baserat på morfem, för att dela in barnen i

grupper efter var i språkutvecklingen de befinner sig (ibid.:34). (Man kan även räkna MLU

baserat på ord vilket somliga anser vara mer tillförlitligt (De Geer 1992:83)). Forskaren Roger

Brown har, på grundval av MLU delat in barnspråket i fem olika stadier (Söderbergh

1988:35). Syntaxen, menar Brown, kan delas in i arton olika tvåordskombinationer med olika

syfte och budskap (Brown 1973:100). Dessa tvåordskombinationer uppträder typiskt i

samspel mellan vuxna och barn och detta betonar hur viktigt det samspelet är för barnets

språkutveckling (Söderbergh 1988:37).

Det är emellertid, enligt Söderbergh (1988), troligt att barnet i sin ensamhet

analyserar de språkkombinationer som aktualiserats i samspelet med den vuxne. Precis som

barnet tidigare i språkutvecklingen systematiskt jollrar olika språkljud vid ensamma lekar

(Söderbergh 1988:21) så börjar barnet vid detta stadium att ägna sig åt analyserande

språklekar (ibid.:38).

En sak som kan påverka syntaxens utveckling är ordförrådet och då främst

användningen av substantiv. Ett rikt förråd av substantiv lockar till vidare satsbygge och

främjar därmed syntaxens utveckling, medan användningen av pronomen hämmar eftersom

pronomen inte går att bygga ut på samma sätt som substantiv. Talaren blir dessutom bunden
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till kontexten och blir beroende av att ha konkreta föremål att hänvisa till (Söderbergh

1988:50)

Ett annat steg i barnets språkutveckling som uppträder vid omkring två till tre

års ålder är förmågan att partiellt upprepa föregående talares yttrande som respons. Denna

slutsats drar Sven Strömquist och Ulla Richthoff (1999) av en empirisk undersökning av två

barn. Undersökningen bestod av inspelningar av barnen i samtal med sina respektive föräldrar

(Strömquist & Richthoff 1999:1247).

Strömquist & Richthoff menar vidare att förmågan att partiellt upprepa

föregående yttrande visar att barnet lyckats segmentera yttrandet och identifiera enskilda ord

och är därför en indikation på att barnet förvärvat analytisk förmåga (Strömquist & Richthoff

1999:1256). Det stadium i språkutvecklingen då barnet börjar använda partiell repetition som

responsstrategi sammanfalla med en kraftig ökning i MLU och en tydlig ökning av

böjningsmorfem (ibid.:1259).

Man kan också anta att förekomsten av monologiska repliker visar på ett steg i

utvecklingen där barnet lär sig att utveckla ett tema på egen hand. Monologiska repliker

börjar, enligt Julie Feilberg (1997), uppträda hos barn vid ungefär 2,5 års ålder (Feilberg

1997:127-128). Hon stöder sin slutsats på en egen undersökning av tre barns samtal med sina

respektive mödrar under ett år (Feilberg 1997:110). Hon har då särskilt undersökt

dominansförhållanden, initiativ till nytt tema, responsstrategier samt kommunikationsbrott

(ibid.:113).

Åsa Brumark (2003), som har empiriskt undersökt barns språk i samtal runt köksbordet,

föreslår att berättande av historier, vilket är en form som de monologiska replikerna kan ta,

troligen har en viktig funktion som kontext för utveckling av allmänna språkliga färdigheter

(Brumark 2003:2). I studien ingick tio inspelade samtal från lika många familjer och i

speciellt fokus för studien var dekontextualisering, narrativ vidareutveckling, strukturell

komplexitet och självständighet (ibid.:3).

 Berättandet är emellertid inte enbart monologiskt. Det finns även skäl att se

berättandet som ett socialt fenomen snarare än bara ett kognitivt, eftersom berättandets

mening skapas i en social kontext (ibid.:4). Även ett monologiskt berättande skapas alltså i en

dialogisk situation där omgivningen lockar barnet att berätta och som även uppmuntrar barnet

att utveckla och förklara sitt berättande (ibid.:5).
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2.2 Dialog med barn

Barnanpassat tal4 (s k ”baby talk”) uppträder i vuxnas tilltal till barn och omfattar

anpassningar i röst, verbalspråk och kroppsspråk. Förenklingar av liknande slag använder

människor i samtal med patienter, utlänningar, djur och krukväxter. Det som skiljer tal till

barn från dessa andra former av anpassat tal (möjligen med undantag för tal till utlänningar) är

att tal till barn är dynamiskt och förändras i takt med barnets utveckling (Söderbergh

1988:103).

Anpassningarna som ingår i det barnanpassade registret har flera funktioner. I

första hand en affektiv funktion som förmedlar känslor och uttrycker sensibilitet för barnets

känslor (ibid.:103). Efter hand får det barnanpassade registret även en kommunikativ och

pedagogisk funktion som syftar till att fånga barnets uppmärksamhet och underlätta

förståelsen. På det sättet stimuleras barnets kommunikativa och sociala utveckling och barnet

lockas att delta i dialog med den vuxne (ibid.)

Dialog har stor betydelse för språkinlärningen och uppträder till att börja med

ofta som en ”ritualiserad språklek” med inlärda frågor och svar (Söderbergh 1988:66) där

svaren ofta triggas av ”signalord” (ibid.:69). Dessa språklekar upprepas gång på gång och är

ofta knutna till återkommande rutiner och ger därmed barnet förståelse för att tillvaron är

cyklisk. På så sätt får barnet uppfattning om olika tider och det är ett steg mot att lösgöra

språket från tid och rum (ibid.:67).

När de ”ritualiserade” dialogerna har nötts in börjar man kunna låta barnet ta

över mer av dialogens innehåll (Söderbergh 1988:71). Denna process är dynamisk och den

vuxnes bidrag till dialogen är fint avpassade till barnets med tiden växande förmåga. Kraven

som ställs blir successivt högre allt eftersom barnets språkförmåga blir bättre och det visar att

det krävs både inlevelseförmåga och kännedom om barnet, dess miljö, upplevelser och

språkutveckling för att kunna föra en dialog som ger barnet möjlighet att utveckla sitt språk

(ibid.:82).

För att detta ska bli möjligt krävs att barnet och den vuxne når ett visst mått av

intersubjektivitet. Intersubjektivitet innebär att två subjekt, två individer, med gemensam

världsbild och gemensamt fokus tillsammans delar på kontrollen över samtalsrummet

(Feilberg 1997:112). Samtal mellan barn och vuxna kännetecknas av en låg grad av

intersubjektivitet och samtalet kan ibland utgöra ett förhandlande om en kompromissartad

                                                          
4 Detta gäller de kulturer där föräldrar anpassar sitt tal till barnen. Det finns nämligen kulturer där man inte
anpassar sitt språk (Ochs & Schieffelin 1995:78)
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intersubjektiv situationsdefinition. Sättet att tala om objekt och händelser i omgivningen

fastslår nivån för den intersubjektivitet som ska etableras (Junefelt 1997:100).

Enligt Vygotsky, som refereras av t ex Junefelt (1997), har barns

språkutveckling sitt ursprung i barnets sociala miljö. Inlärning och utveckling går hand i hand

och utvecklingen sker genom att barnet hela tiden stimuleras att försöka lära sig mer och

uttrycka sig bättre. Vygotsky menar att utvecklingen sker stegvis inom den ”proximala zonen”

d v s inom avståndet mellan den förhandenvarande utvecklingsnivån och den närmast högre

nivån (Junefelt 1997:105). Det barnanpassade registret fungerar affektivt och pedagogiskt för

att stimulera barnet att tillägna sig språket (ibid.:106-109).

Under 70-talet inträffade ett paradigmskifte i forskningen kring barns

språkutveckling. Man började då undersöka pragmatiska aspekter och samspel i barns språk

och inte bara de rent lingvistiska aspekterna (Feilberg 1997:111). Den teoretiska grunden (bl a

utifrån Piaget och Vygotsky) är att kunskap och praxis skapar varandra i växelspel. Man

menar t ex att barnet tillägnar sig kognitiva färdigheter genom samspel med vuxna. Feilberg

(1997) skriver: ”Sociokulturell och språklig kunskap strukturerar aktiviteten och denna

aktivitet skapar ny kunskap” (Feilberg 1997:111).

 I och med att man började studera interaktioner med barn blev även barnens

samtalspartners, i första hand föräldrar och syskon, relevanta för forskningen. Forskarna

Michael Tomasello och Michelle Barton (1994) framför en teori om att fäder och äldre syskon

utgör ett slags ”lingvistisk bro” mellan barnet och den yttre världen (”the bridge hypothesis”)

(Tomasello & Barton 1994:111) genom att de utmanar barnets förmåga att förstå och göra sig

förstådd. Deras teori grundar sig på flera empiriska undersökningar som utförts i syfte att se

hur olika familjemedlemmar, i synnerhet mödrar och fäder, tilltalar sina barn under de första

levnadsåren. Tidigare studier har endast jämfört dessas tal på ett strukturellt plan men

Tomasello och Barton hävdar utifrån de empiriska undersökningar som de tagit del av att

fäder förenklar sitt tal till barn på ett strukturellt plan på samma sätt som mödrar men på det

pragmatiska planet har man upptäckt flera viktiga skillnader.

Fäder ger inte lika mycket samtalsstöd eller respons till barnet och uppmuntrar

inte lika mycket till dialog. Fäder tenderar att vänta på att barnet tar eget initiativ snarare än

att locka fram en dialogreplik. Fäder visade sig också använda en mer varierad vokabulär än

mödrar (Tomasello & Barton 1994:114) med fler lågfrekventa ord och färre ja/nej-frågor

(ibid.:115).

Effekten på barnen blir, enligt Tomasello och Barton, att dessa får ta mer ansvar

för att upprätthålla kommunikationen och det visade sig även att barn producerar fler ord och
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längre yttranden i samtal med sina fäder än med sina mödrar (Tomasello & Barton 1994:115).

Samtal mellan far och barn får även fler brott och barnet ställs inför fler situationer där

han/hon måste upprepa sig eller justera sitt uttalande för att upprätthålla kommunikationen

(ibid.:116). Syskonens roll liknar faderns på många sätt förutom att syskon dessutom bildar en

”bro” till kommunikation med andra barn. Det har genom studier visat sig att barns tidiga

interaktion med syskon på ett direkt sätt påverkar hur skickligt de senare kan kommunicera

med jämnåriga (ibid.:125). Man bör alltså därför inte bara titta på strukturalistiska aspekter

utan även på pragmatiska (Tomasello & Barton 1994:111).

Familjemedlemmar tenderar även att anta olika roller vid berättande där barn är

huvudtalare. Modern är oftast den som lockar barnet att börja berätta något. Barn börjar sällan

berätta på eget initiativ. Fäderna däremot får ofta rollen som den som i första hand

problematiserar berättelsen (Brumark 2003:5). Syskonens roller påverkas i hög grad av ålder

och åldersskillnader (ibid.:38-39).

Studier av hur barn brukar och utvecklar språket med jämngamla kamrater är få

trots att man vet att merparten av de talhandlingar som barn engagerar sig i är just med

jämngamla kamrater (Matre.2000:56). Synnøve Matre (2000) har genomfört en fallstudie av

tolv barn i åldrarna 5-8 år. Dessa videofilmades då de två och två samtalade med varandra och

syftet med studien var att undersöka dessa barns förmåga att producera muntliga texter, d v s

repliker eller replikskiften som består av minst tre yttranden (ibid.:27).

 Man vet att barn i denna åldern omkring fem år börjar utveckla nära och djupa

relationer med andra barn och att de blir känsliga för vilka barn de umgås med. De samtalar

på andra sätt och med ett bredare spektrum av uttryckssätt om de är kompisar än om de bara

känner varandra. Av den anledningen är det en fördel om de barn som ingår i en undersökning

är kamrater (ibid.:57).

Barns förmåga att utforma narrativer utvecklas i interaktion med jämnåriga och

familjemedlemmar. Denna interaktion ger även upphov till barns kognitiva förmåga att återge

händelser. Den narrativa diskursen är en positiv miljö för utveckling av ett dekontextualiserat

språk och läs- och skrivkunnighet och är en förutsättning för språkinlärningen i stort

(Brumark 2003:5).

2.3 Dialogism

Grunden för dialogismen är antagandet att människan av födseln är en dialogisk varelse och

att samtalet är den naturliga miljö där språk och tänkande utvecklas (Linell: 2005:235). Inom
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dialogismen ser man inte, som inom monologismen, kommunikation enbart som överföring

av information och språket som ett system av koder med ett fast förhållande mellan uttryck

och språklig betydelse (Linell: 2005:233). Istället menar man att varje språkligt uttryck, vare

sig det sker i tanken, talet eller skriften, utformas i dialog med andra personer eller olika

kontexter (ibid.:234). Både närvarande och frånvarande personer så väl som tänkta personer

och det egna jaget kan fungera som föregående talare, adressat, uttolkare och möjlig näste

talare.

På samma sätt kan man, enligt Linell, säga att en talande eller tänkande individ

befinner sig i dialog med kontexten, både i snävare mening, med den yttre situationen och det

som just har sagts, d v s med ”ko-texten” och i vidare mening med alla kulturellt betingade

antaganden om hur världen är beskaffad. Samtal och tänkande kan sägas ske i gränssnittet

mellan individen, ”den andre” och de i situationen relevanta kontexterna (Linell: 2005:234-

235). Av den anledningen menar Linell att man kan säga att alla yttranden på ett eller annat

sätt är ”samförfattade”. Detta innebär dock inte att parterna har symmetriska och likställda

roller i samtalet. Tvärtom är det typiskt att det finns ett asymmetriskt förhållande mellan

samtalspartners i fråga om bakgrundskunskap och deltagande och detta tar sig ofta uttryck i

att parterna kompletterar varandra genom att ta olika roller i samtalet (Linell 2005:240-241).

Det talade språket påverkas även av kroppens och tidens begränsningar. De

kognitiva begränsningarna beror på hjärnans kapacitet att planera, övervaka och realisera

komplexa yttranden och de temporala begränsningarna innefattar individens förmåga att

aktualisera ord och grammatiska konstruktioner på begränsad tid och detta förstärks i

samtalssituationer där det förekommer konkurrens om talutrymmet (ibid.:236).

Ofullständiga och ”felaktiga” yttranden uppkommer just i dessa situationer av

konkurrens då talaren griper talutrymmet innan yttrandet är färdigplanerat (ibid.:247). I själva

verket är det faktiskt sällan som ett yttrande är färdigplanerat då det påbörjas, vilket ju också

är innebörden i uttrycket att yttranden är ”samförfattade”. De formuleras successivt och

motpartens agerande är fortlöpande relevant för den syntaktiska konstruktionen (Eriksson

2001:6). Det är emellertid viktigt att påpeka att ett yttrande kan skilja sig markant från

skriftspråksgrammatiken utan att uppfattas som felaktigt av mottagaren och att dessa

avvikelser från skriftspråksgrammatiken t o m uppstår som en biprodukt av att talaren vill

kommunicera något och dessa kan därmed fylla viktiga funktioner i yttrandet (Linell

2005:274). Själva poängen med en grammatisk konstruktion är ju att utföra kommunikativa

uppgifter (ibid.:253) och interaktionen, eller kanske snarare interaktionens drivkraft - önskan

att kommunicera sina tankar - kan spela en viktig roll för grammatikaliseringen av olika
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konstruktioner (Eriksson 2001:22) i och med att de utgör en lösning på ett återkommande

kommunikativt problem (Linell 2005:275). Forskningen kring samtalsspråkets grammatik

sysslar ofta just med grammatiska konstruktioner som inte förekommer i skrift.

2.4 Samtalsspråkets grammatik

Inom den traditionella grammatiken har man arbetat med satser och meningar som syntaxens

primära och maximala enheter. Man har även sett satsen eller meningen, oberoende av

kontexten, som en autonom storhet och hävdat att ”fullständiga meningar” är uttryck för

”fullständiga tankar” (Linell 2005:277) vilket då omvänt skulle betyda att ofullständiga

meningar inte ger uttryck åt fullständiga tankar.

Vid undersökning av talat språk blir det emellertid uppenbart att man inte kan

beskriva språket på detta sätt. Samtalsspråket innehåller inte bara en stor andel ofullständiga

meningar, dessa ingår dessutom i dynamiskt producerade större helheter där de, tillsammans

med andras yttranden, ingår i kommunikativa projekt (Linell 2005:277). Man behöver alltså å

ena sidan se varje sats och mening i ett större sammanhang för att förstå dess fullständiga

innebörd, å andra sidan är det så att varje yttrande produceras bit för bit genom successiva

tillägg och därför sällan bildar så stora enheter som fullständiga meningar (ibid.:284). Istället

talar man om TKE:n (turkonstruktionsenheter) och turer som de relevanta enheterna i

samtalsspråket (ibid.).

Hur man analyserar en TKE har diskuterats under en tid (Selting 2005:18) och

då i synnerhet förhållandet mellan syntax och prosodi. Traditionellt har syntaxen setts som

viktigare i bedömningen av var en TKE slutar (Ibid.:20) men Selting (2005) pekar på att vi

även med hjälp av prosodin markerar när vi anser att en TKE är avslutad och vi alltså erbjuder

en möjlig turbytesplats (ibid.:37).

Konstruerandet av turer är alltså resultatet av ett komplext samspel mellan flera

faktorer varav språkets grammatik bara är en (Linell 2005:300) och därför blir

överensstämmelsen mellan språkets struktur och interaktionens struktur inte perfekt. Detta

behöver den emellertid inte vara heller, anser Linell (2005) och han säger vidare att det ”[...]

vore dysfunktionellt om kommunikativa behov alltid måste underkasta sig grammatiska

rutiner och normer” (Linell 2005:303).
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2.5 Dislokationer

För att kunna förklara och diskutera dislokationer behöver man utöka det traditionella

satsschemat med förfält och efterfält så att dessa annex tillsammans med den inre satsen

bildar en utvidgad sats, så som visas av figuren nedan (Lindholm & Lindström 2002:196).

Figur (1): Den utvidgade satsens ordföljdsfält (SAG Band 4, sid 6)

Utvidgad sats
Inre sats

Förfält Initialfält Mittfält Slutfält Efterfält
      I morgon,                      då                               kan hon nog                     vara med,                    din syster

Karaktäristiskt för dislokationer är att den inre satsen innehåller anaforiska eller deiktiska

pronomen, eller pronominella adverb, som syftar tillbaka till den konstituent som utgör

annexledet. Om ett initialt annex inte upprepas med pronomen på detta sätt i den inre satsen

kan man kalla dessa för ”fristående topiker” (Lindholm & Lindström 2002:197). Deras

koppling till den inre satsen är då inte syntaktisk utan textuell (ibid.:198). I figur (2) visas hur

den utvidgade satsen med en fristående topik kan beskrivas.

Figur (2): Den utvidgade satsen med en fristående topik (Lindholm & Lindström 2002:198)

Utvidgad sats
Annex Inre sats

Fristående topik Initialfält Mittfält Slutfält
till allmänhetens spalt,                        var                                      ska man                               lämna det

Initiala dislokationer anger, enligt SAG (4:448), att något kan tänkas vara aktuellt eller

förväntat i kontexten men ändå inte är så aktuellt i sammanhanget att det kan anges med

enbart ett pronomen eller adverb (Lindholm & Lindström 2002:199). Dislokationerna kan

även introducera ett nytt tema i en pågående verksamhet och utför då en preliminär

orienterande handling som specificeras av den efterföljande satsen. Syftet är då att etablera

och bekräfta en gemensam grund för interaktionen (ibid.). Initiala dislokationer och fristående

topiker kan dessutom användas som återknytningsstrategi för att åter göra ett tema aktuellt

och återknyta till något som sagts tidigare i samtalet (ibid.:202).

Finala dislokationer fungerar mer som förklaringar av någonting som talaren

själv, under yttrandets gång inser är oklart, t ex vad ett pronomen syftar på (Eriksson 2001:14,
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SAG del 4 s.448). De har i detta avseende samma funktion som så kallade ”turtillägg”, d v s

tillägg till en tur som syntaktiskt och prosodiskt blivit fullbordad (Eriksson 2001:201).

Turtillägg förekommer ofta där det föreligger interaktionella problem, t ex om det finns

anledning att misstänka att turen som produceras är disprefererad (ibid.:204). Finala

dislokationer återspeglar, enligt Eriksson (2001), dels en talspråklig tendens att placera tunga

led sent i satsen och dels bristande planering (Eriksson 2001:15).

Skillnaden mellan finala dislokationer och turtillägg är att de finala

dislokationerna inte ingår i satsen utan i den utvidgade satsens efterfält medan turtilläggen är

syntaktiskt sammanhängande med den föregående satsen (Eriksson 2001:15). Det

förekommer emellertid turtillägg som inte utgör nya konstituenter i den påbörjade satsen och

dessa binds ofta till satsen med konjunktioner eller adverbial (ibid.:19). Turtillägget kan även

produceras av någon annan än talaren och detta kallas då ”annantillägg” till skillnad från

”egentillägg” (Linell 2005:291). En med turtillägg besläktad konstruktion är ifyllnader. Dessa

utgörs av annantillägg som läggs till ofullständiga TKE:n för att dessa ska bli fullständiga

(ibid.).

I vuxnas dialoger förekommer turtillägg ofta vid t ex utebliven respons eller vid

otillräcklig respons (Eriksson 2001:10). Talaren förväntar sig en reaktion på sitt uttalande och

då denna uteblir eller inte resulterar i en adekvat respons fortsätter talaren sitt yttrande med ett

turtillägg som utgör en syntaktisk fortsättning på turen (ibid.). Detta turtillägg kan dels, som

nämndes ovan, ha funktionen av att lösa ett interaktionellt problem, t ex genom att lägga till

information som modifierar yttrandet (ibid.:12), dels utgöra en retroaktiv omtolkning av det

(Linell 2005:249). Men det kan även vara så att mottagaren av olika orsaker är förhindrad att

svara då talarens tur är avslutad, t ex genom att mottagaren är i färd att dricka eller äta något,

och vid sådana tillfällen fungerar turtillägget som en strategi att undvika tystnad (Eriksson

2001:10).

2.6 Undersökningar av dislokationer i barns språk

En sökning bland artiklar om barns språk visar att få har undersökt dislokationer. I Journal of

Child language (från 1997 och framåt) nämndes dislokationer i ett par artiklar, men alla dessa

hänvisar till en enda undersökning gjord av Maya Hickmann (2003) som omfattar

grammatiska funktioner som kan sägas vara typiska för narrativer och syftar till att kartlägga

barns behärskning och användning av dessa (Zurer Paerson 2005:466). I undersökningen
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ingick franska 5-11 år gamla barn och hos de yngre fann Hickmann initiala dislokationer

främst med funktionen att introducera saker eller signalera byte av ämne (Kail 2002:464).

Utöver denna undersökning finns en artikel i Journal of Pragmatics om barns

användning av finala dislokationer i kinesiska. Kinesiskan har normalt SVO-ordföljd, men ett

satsled kan uteslutas ur den inre satsen, eller representeras av ett pronomen, och placeras sist i

yttrandet och därmed utgöra ett dislokationsled. Det speciella med finala dislokationer i

kinesiska är att dessa kan bestå av vilket satsled som helst, till skillnad från andra språk5, vilka

i första hand har nominella led som finala dislokationer (Guo 1999:1104-1106).

Dislokationsledet föregås inte av någon paus utan kännetecknas istället av högre tempo och

lägre intonation. Detta gör det möjligt att skilja dislokationer från reparerande turtillägg

eftersom de reparerande turtilläggen föregås av paus och har bibehållet tempo och samma

intonation som det övriga yttrandet (ibid.:1108-1109).

Undersökningen som Jiansheng Guo (1999) genomfört omfattar

aktivitetsorienterade interaktioner mellan sjuåringar och visar att finala dislokationer

förekommer i fler sammanhang än man tidigare antagit (ibid.:1103) och att det även går att

skönja strikta regler för användandet av sådana konstruktioner (ibid.:1110). Bland annat på

grund av dessa faktum föreslår Guo att finala dislokationer i kinesiska är en

grammatikaliserad konstruktion med en emfatisk funktion (Guo 1999:1103). Det mest slående

som framkommit i undersökningen är att denna emfatiska funktion frekvent associeras med

negativa värderingar, i synnerhet med förlöjligande och tillrättavisning (ibid.:1122-1123).

                                                          
5 Gäller språk där finala dislokationer konstaterats förekomma.
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3 RESULTAT

Detta kapitel innehåller en redovisning av de inspelningar som innehåller dislokationer, först i

en översikt och sedan med exempel, uppdelade på typer, med tveksamma exempel sist.

Därefter redovisar jag de situationstyper som förekommer i materialet, både de som gett

upphov till dislokationer och de som inte har gjort det och sist i kapitlet redovisar jag

samtalskonstellationerna.

3.1 Frekvens i materialet

Tabell (1) visar det totala antalet inspelningsdagar, inspelningstillfällen, inspelningsminuter

samt antal förekomster som fördelar sig över denna tid. I denna figur finns endast de

inspelningar medräknade som gett upphov till tal.

Tabell (1): Kvantitativ översikt över materialets omfattning.

antal inspelningsdagar antal inspelningstillfällen antal inspelningsminuter antal förekomster
34 51 467,5 40

Tabell (2) nedan presenterar alla inspelningar där dislokationer förekommer. Därefter

redovisas dislokationerna uppdelade på initiala och finala. Fördelningen i materialet är

mycket ojämn. Jag har bara ett, möjligen två, exempel på initial dislokation medan de finala

dislokationerna uppgår till 37, varav 6 är tveksamma fall.

Tabell (2): Tabell över alla inspelningar där dislokationer förekommer med angivande av antal

dislokationer per inspelning inklusive tveksamma fall.
datum plats situation deltagare antal ex.
25 febr Vardagsrum bus med Nalle Puh L, J & M 1
1 mars Kök fika L, J, M & P 1
2 Vardagsrum lek med klossar L & M 2
2 Lukas rum titta i bok, lek med nallar L, J & M 1
10 Kök fika L & M 1
11 Kök dukning L & M 1
12 Vardagsrum titta i Bamsetidning L & M 1
17 Kök lek med bilar L & M 3
17 Kök lek med bilar L, M & P 1
19 Vardagsrum titta i bok L & M 1
20 Kök fika L & M 1
22 Utomhus lek i snön (dåligt ljud) L, M & J 2
24 Kök lek med brandbil och traktor L, M & J 1
24 Kök lek med brandbil L & M 2
6 april Vardagsrum ”laga” tramptraktorn L & M 3
14 Vardagsrum rita med akvarellpennor L, J & M 2
15 Vardagsrum spelar Bamselotto L & M 1
14 Vardagsrum lek med bilar L, J & M 1
15 Sovrum lek i sängen med sängkläder L, J & M 2
17 Lukas rum lek med klossar L & M (J) 1
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22 Kök bok med pop-up-bilder L & M 3
28 Emmys rum lek med dockskåp L, E, (Li, J, EM, M) 4
29 Vardagsrum lek med tramptraktor L & M 2
1 maj Vardagsrum måla vattenfärger L & M 1
9 Studion spela trummor L & P 1

Tabellen visar en översikt över de inspelningssituationer som bidragit med konstruktioner till

min undersökning. I tabellen framkommer situationstyp och deltagare samt hur många

konstruktioner varje situation har givit upphov till.

3.2 Typer av dislokationer

3.2.1 Initiala dislokationer

Jag har funnit ett enda otvetydigt exempel på initial dislokation och detta förekommer i

följande sammanhang:

Exempel (1):
Situation: Mamma och Lukas ska ”laga” sparkbilen.

L: de här fattas. L plockar upp en plastpinne
M: ↑ja, den ↑där pinnen. M ser på pinnen
L: °måste (.) de här [dens]ke så ke grashet (.) så (.) de-° L ser sig om, ser en liten hink och tar den
M:        [m:] Han försöker sätta fast hinken bak på bilen
M: jaha, ska den sitta sådär den där. M ser på L:s försök
L: m
M: m:, vetu ja tror de e ganska svårt, (.) sådärζ M böjer sig fram för att hjälpa
L: så. L lyckas till slut
M: va- va ska komma i hinken da. L tittar på hinken
L: hinken. ke- den e (.) ↑↑hinken. ja ke ja ka °°byta ny (...)°° tittar på hinken, funderar, ser sig om
M: passa den därζ hittar en badring, försöker sätta fast den med
L: a

Ett annat exempel som skulle kunna tolkas som en initial dislokation är följande:

Exempel (2):
Situation: Mamma och Lukas tecknar med akvarellpennor. Joel kommer och vill vara med.

L: kollaζ  kaninen spela trummer ζ L tittar på M:s teckning
M: ja:
J: m [m:]
M:     [så] J tar en näve pennor
M: men hörni, (.) mammas penner, °vill ja gärna ha ↑kvar° M ser efter J som går iväg med pennorna
L: mammas penner ζζ ↑↑här kommer °°en (den där)°° L ser upp tar penna och ger till M
M: °ja°. (ba ...) hålla rätt på alla penner så dom inte = M ser ner på tecknandet igen
        =försvinner nånstans.
M: sådärζ men Lukas ska du rita nånting. M ser upp på L, ögonkontakt
L: nä
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Exemplen är snarlika i det att det föremål som omnämns i annexet introduceras i repliken

innan. Det omtalade föremålet har i respektive inspelning funnits med i situationen ett längre

tag, men inte benämnts och L upprepar annexet medan han ser ut att fundera över på vilket

sätt det passar in i sammanhanget. I exempel (1) verkar han inte komma fram till vilken roll

hinken fyller och flyttar därför sin uppmärksamhet till badringen innan yttrandet avslutats. I

exempel (2) identifierar han ett problem: M uttrycker en önskan om att få ha kvar sina pennor

och L ser ut att försöka lösa detta problem genom att räcka över en penna till M.

Om man ska tolka exempel (2) som en initial dislokation eller en fristående

topik beror på hur man analyserar den obestämda artikeln en i den inre satsen. Man kan tolka

yttrandet som en ellips där en i så fall motsvaras av mammas penner, och i så fall är yttrandet

en initial dislokation. Jämför även med exempel (9) en rörsh.

I båda fallen verkar det i alla fall som om L upprepar annexet för att själv

komma till klarhet om vad den tidigare repliken efterfrågar och detta led verkar då inte ha

något särskilt kommunikativt syfte.

3.2.2 Finala dislokationer

Förekomsten av finala dislokationer är förhållandevis hög (37 belägg - se diskussion i 4.1)

och fördelar sig på två huvudsakliga grupper, nämligen en grupp där subjektet är dubblerat

och en grupp där objektet är dubblerat. Inom dessa grupper finns varianter som jag kommer

att diskutera för sig samt tveksamma fall som också kommer att diskuteras.

Tabell (3): Tabell över fördelningen mellan de olika formerna av final dislokation.

dubblerat S
(typiska)

inget S-pron de som S-pron felaktigt S-pron dubblerat O de som O-pron

11 5 11 1 7 2

Tabell (3) anger antalet finala dislokationer fördelade på de olika varianter som jag har

identifierat. De tveksamma fallen, 6 till antalet, finns inte med i denna tabell. De diskuteras

för sig sist i kapitlet.

Finala dislokationer med dubblerat subjekt

Finala dislokationer där subjektet utgör dislokationsledet är den vanligaste formen av

dislokation. De förekommer 28 gånger i mitt material och fördelar sig på olika typer som

redovisas av tabell (3). Följande är ett typiskt exempel på en sådan konstruktion:
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Exempel (3):
Situation: Fika i köket. Joel och Lukas äter macka, mamma står vid spisen och pappa sitter vid bordet.

J:  e: e: e:
P: vänta snoris (.) snorjoel (.) åsså inge papper o:uh P tittar efter papper, reser sig och går mot

diskbänken
M: här finns de
P: (SKR[ATT)] L tittar på J som trycker fingret i mackan
L:           [NE:J.]  JOLET. L vänd mot J, lutar sig fram
       han bryter sönder mackan jolet. L tittar på mackan
P: nä de gjorde han inte. den va sådär. P tittar på mackan
     så.  å nu ska  [vi], P torkar J:s näsa, L lutar sig tillbaka
J: [(PROTESTERANDE LJUD)]

Detta är ett typiskt exempel på final dislokation som följer SAG:s schema. Det finns 9

liknande exempel i materialet. Enligt Eriksson (2001:14) kan finala dislokationer (precis som

turtillägg) hos vuxna ha funktionen av ”afterthought”, d v s det man syftar på med

pronomenet är antingen inte aktuellt i den omedelbara diskursen, eller det finns risk för

missförstånd av vad eller vem som pronomenet syftar på eftersom flera möjliga referenter är

aktuella. En annan användning kan vara att en förväntad respons uteblir och talaren

misstänker att yttrandet inte är tillräckligt tydligt formulerat och behöver justeras (Ibid.:10).

I exemplet ovan är pronomenets korrelat aktuellt och man kan inte säga att

situationen eller yttrandet är dubbeltydigt. Däremot är det en situation där L försöker göra M

och P uppmärksamma på J och på vad han håller på med. Att dubblera subjektet på detta sätt

skulle kunna vara ett sätt att försäkra sig om att M:s och P:s uppmärksamhet verkligen fångas

och riktas mot rätt person.

Detta är emellertid inte någon typisk situation för de finala dislokationer som jag

har hittat. Följande exempel belyser detta:

Exempel (4):
Situation: Lek ute i snön. Lukas har grävt två hål som han och Mamma ska sitta i. Joel går omkring i närheten.

(BILLJUD FRÅN VÄGEN)
M: va sa du? L pekar på snöklump, M böjer sig fram
L: (...) lampan den bl:inkar (de) (...) lampanζ L ser ner i snön
M: en blinkande lampa? M ser på L
L: ne:j. den blinkar inte lampan.  L ser i snön
M: nähäζ M ser sig om efter J

Det typiska för denna situation är att L har sin uppmärksamhet vänd mot det föremål han talar

om och även talar förhållandevis lågt vilket ger intryck av att han inte direkt söker M:s

uppmärksamhet.
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Utelämnat subjektspronomen

Exempel (5):
Situation: letar klossar att leka med. I vardagsrummet, Mamma och Lukas.

L: nej den där lodan ζ klossar ζ
M: jaha (.) ja, ja tror no vi ha no dom flesta klossarna uppe (.) L och M letar i leksaksskåpet
       dom ä no uppe i ditt sovrum
L: jaha
M: ska vi gå upp? M ser på L
L: m:
M: nä vänta förresten. Joel sover, de går inte.
L: måste vakna jolet. L ser på M
da kanne leka den ↑ här L ser sig sen omkring och hittar duplolegot
M: ja vi kan leka me den. de går bra.
L: så m:

Denna form uppträder 5 gånger i materialet och förekommer i två former, dels den form som

exemplifieras av exempel (5) där verbet inleder yttrandet, och dels i en form där yttrandet

inleds av ett adverbial som i exempel (6):

Exempel (6):
Situation: lek med ”Herbie” och monsterbilen på köksbordet.

L: hörbil e (gått) sönder. L tittar på bilarna, M flyttar kameran en bit
L: nu e sönder hörbil. L tittar upp på M, får ögonkontakt
M: jaha. e han. (.)
L: m: L tittar ner och M böjer sig över honom
M: ska du laga hörbi da.

Det är intressant att notera att i båda dessa exempel är dislokationens korrelat redan

aktualiserat i den omedelbara diskursen. I exempel (8) har L dessutom redan producerat ett

yttrande med korrekt ordföljd men när yttrandet inte får någon respons på grund av att M

tillfälligt har sin uppmärksamhet riktad mot kameran, återupprepar L sitt yttrande, denna gång

med subjektet sist.

Den tolkning som i detta fall ligger närmast till hands är att det i detta fall

handlar om en topikalisering, d v s L talar först om att Herbie, i leken, gått sönder och då

responsen uteblir upprepar L yttrandet men med den stora nyheten - e sönder - tidigare i

satsen. På detta sätt försöker L fånga M:s uppmärksamhet och få fram det aktuella budskapet.

I exempel (6) är det svårare att se en särskild anledning till dislokationen. En

tänkbar faktor som skulle kunna inverka i denna situation är att verbet måste ofta förekommer

utan subjekt, i synnerhet när subjektet är talaren själv.
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Obetonat de på subjektsplatsen:

Exempel (7):
Situation: lek med nallar i Lukas sovrum. Mamma och Lukas och Joel.

M: här Joel, titta. M tittar på J
L: OJ DE E SÖNDER NALLE PUH DÄR E  HÅLET. L tittar på M
M: de sönder vadå? M tittar upp
L: de sönder Nalle Puh,  hålet. (.) ([titta...)] L och M har ögonkontakt
J:      [de:]
M:         [ären] sönder (.) M böjer sig över nallen
            vars ären sönder?

Konstruktioner med ett obetonat de på subjektsplatsen är vanliga och förekommer 11 gånger i

materialet. De skulle kunna ses som ett rudimentärt pronomen som är helt neutralt i

förhållande till det objekt som åsyftas. Men ett annat tolkningsalternativ, som i mina ögon är

troligare, är att detta bruk av de utgör en överanvändning av det tomma subjektet det och

alltså används som platshållare i situationer där L av någon anledning inte inleder yttrandet

med subjektet. I dessa fall kan det handla om en strävan att placera tunga led sent i satsen (se

Eriksson 2001:15) som i exempel (6) ovan. Skillnaden mellan dessa är att i exempel (6)

upptas fundamentplatsen av ett adverbial vilket skulle kunna minska behovet av en

platshållare på subjektsplatsen.

Felaktigt subjektspronomen i förhållande till korrelatet:

Exempel (7):
Situation: som ovan.

M: men ↑varför hoppar han på monsterbilen. M böjd över L, L ser på bilarna
L: ja:
M: Lukas,  ↑varför hoppar han på monsterbilen. (.) ere = M söker ögonkontakt, L ser på bilarna
      = fratt monsterbilen ska på sönder.
L: °ma:°, den ramla ne, e hjulen M och L ser på bilarna
M: a:
L: KOLLA,  NU KÖRER PÅ DEN  tittar upp på M och låtsas hoppa med bilen

Detta exempel erbjuder två tolkningsmöjligheter som jag ser det. Antingen syftar den på bilen

som ramlar ner för att hjulen lossnar och detta innebär i sådana fall antingen ett tankehopp där

satsen för att hjulen lossnar inte formuleras utan bara finns aktuell i tanken, eller att L mycket

snabbt byter fokus under yttrandets gång så att han börjar med att säga att bilen ramlar ner och

avslutar yttrandet med att det är hjulen som ramlar ner. Eller också syftar den på hjulen och

det skulle då innebära att L inte tillräckligt snabbt hinner aktualisera rätt pronomen. En sådan

tolkning skulle kunna förklara att L lägger till dislokationsledet för att förklara vad
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pronomenet syftar på eftersom han efterhand inser att det inte är korrekt använt. Ett faktum

som skulle kunna ses som ett stöd för den senare tolkningen är det lilla utfyllnadsljudet - e -

som kommer före dislokationsledet hjulen vilket tyder på en viss eftertanke.

Finala dislokationer med dubblerat objekt

Jag har funnit 8 exempel på finala dislokationer där objektet utgör dislokationsledet. Ett

typiskt exempel är följande:

Exempel (8):
Situation: Mamma, Lukas och Joel fikar i köket.

M: va ska ni göra da. M brer macka, L ser på M
L: ka vi ka läsa katten ka appna  katten.
M: jaha? (.) (gjore de) vadå. vicken katt. M brer macka, L ser på mackan
J:   [eleda:]
L:  [(den)  vi]t katt.         (...) snöret ζ
M:         jaha?               jaha:
L: blå snöret.
M: juste: M och L har ögonkontakt
L: ja’ll ha den, blå snöret. fortsatt ögonkontakt
M: ja men de får du säkert  (.)  ha katten ett blått snöre?

I denna situation råkar M veta att den katt som L talar om är en leksakskatt på dagis som har

ett snöre som man kan dra den i. Den nya informationen för M är att detta snöre är blått.

Intressant i sammanhanget är att L fokuserar på snöret och inte på katten då han talar om att

han vill leka med denna katt då han kommer till dagis. Den borde alltså syfta både på katten

och det snöre som är fäst vid den, men det är snöret som upprepas i dislokationen.

Det blå snöret är i fokus i den omedelbara diskursen men det är katten också och

man kan spekulera kring flera faktorer som skulle kunna påverka valet att upprepa blå snöret i

dislokationen istället för katten. Dels är det det blå snöret som är i omedelbart fokus och alltså

rimligen det som är mest aktuellt i tanken. Dessutom kan det tänkas att L fascineras just av

detta snöre eller den blå färgen eftersom L i andra sammanhang visar stort intresse för färger.

Snöret är också det som hålls i handen då L leker med katten och det garanterar att L får ha

katten ifred.  Det är även fullt möjligt att se detta som ett exempel på hur ”delen” kan stå för

”helheten”, d v s en viss del av ett föremål som fokuseras representerar i verkligheten hela

föremålet. (Se även exempel (10))

Att det är just objektet som dubbleras i detta exempel kan säkert även bero på att

det är L själv som är subjektet. Detta är emellertid inte fallet i ett par andra intressanta fall, t

ex följande:
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Exempel (9):
Situation: Mamma och Lukas tittar i en Bamsetidning. Lukas tittar i tidningen under hela sekvensen.

L: hoppa (.) Bamse ζ pekar i tidningen
M: ja. hoppa. (.) seru va dom gör där. ser på L
L: han (...) en snöre,
M: ja
L: göre här da. han bygg en där, en rörsh, pekar i tidningen
M: dörr. ja en rö dörr. ser på L
L: °ja en rö dörr.°

I detta fall är det ganska tydligt att L har svårt att komma på vad han ska kalla den röda dörren

och det borde därför vara orsaken till dislokationsledet. Objektet - dörren - är dessutom i

fokus och i serien är det inte heller någon som bygger på dörren utan den finns bara där. L

drar uppenbarligen slutsatsen att eftersom dörren finns så måste någon ha byggt den men vem

är tydligen inte det intressanta. Om det varit det hade L kunnat ställa en fråga istället för att

formulera ett påstående.

Utelämnat subjektsled

Ett fall då subjektsledet skulle kunna tolkas som utelämnat finns i exemplet nedan.

Exempel (10):
Situation: Mamma och Lukas pratar om bilderna i en bok.

L: du ka köra den. L pekar i boken.
M: ja men va de måste ju sätta på-,
M:  [se] M pekar på däcken på bilden
L:  [hju]l L ser på däcken
M: ja, precis ζ (.) M ser på L
L: då kanne köra den. hjulen. L ser upp på M
M: m:
L: o kolla [där]e maten L vänder blad
M:             [(...)]              ja:

Tidigare i samtalet föreslår L att M ska köra bilen på bilden, men bilen saknar hjul. Hjulen

kommer alltså i fokus och då L tar till sig insikten att bilen måste ha hjul för att kunna köras

producerar han yttrandet med dislokationen. Den syftar mest troligt på bilen men det är hjulen

som upprepas i dislokationen och, precis som i exempel (8) ovan, är det möjligt att tolka detta

som ett fall där den del av föremålet som fokuseras får stå för hela föremålet. Om man antar

den tolkningen kan man alltså inte säga att objektspronomenet är felaktigt i förhållande till

korrelatet eftersom korrelatet i sådana fall är hela bilen. Denna tolkning stärks av att verbet

köra inte är förenligt med objektet hjulen, åtminstone inte i en vuxens världsbild.

Hjälpverbet kanne som förekommer ofta i L:s språk kan, som jag ser det, tolkas

på två sätt. Antingen består uttrycket av verbet kan plus en inskottsvokal som underlättar
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övergången till det efterföljande verbet, eller också utgör vokalen e ett rudimentärt pronomen,

t ex det neutrala pronomenet man som vuxna ofta använder i liknande situation. Kan man

antar ju ofta formen kamma på grund av assimilationen och denna snabbt uttalade

ljudkombination skulle kunna ge upphov till ett uttryck som ovanstående.

Obetonat de som objektspronomen

Det finns 2 fall av följande konstruktion:

Exempel (11):
Situation: Lek i vardagsrummet. Lukas kastar upp Nalle Puh mot taket upprepade gånger. Mamma sitter på
golvet och tittar på.

L: nu ete plocka upp de allahopa.
M: allihop?
L: nu plocka upp de äpplen ζζ
M: ja[a  oj]
L:      [(SKRATT)]
M: ja: (.) va gör du nu da Lukas.
L: Nalle Puh(h) ka plocka .äpp len (.)
L: PLOCKA UPP DE ÄPPLE:N  ζζ (SKRATT) (.)
L: de lolite plocka äpplen måste ha stol-
M: oj nä där får du inte stå. Nalle Puh får stå på den där.

Vad dessa de har för funktion kan man spekulera om. Uppenbart är i alla fall att de inte kan ha

samma funktion som det obetonade de på subjektsplatsen. De tolkningsalternativ som skulle

kunna vara möjliga i sammanhanget är antingen att de står för ett det eller dom, vilket skulle

göra exemplet till en typisk dislokation med dubblerat objekt. En möjlig förebild till ett sådant

de skulle kunna finnas i meningar som: Ja kan inte ät upp de, där de är obetonat. Ett annat

alternativ är att de hämtats från yttranden med reflexiva pronomen som t ex meningen: Ta a

de jackan där de också är obetonat och dessutom följs av ett objekt. Fullt möjligt är också att

dessa båda former av L uppfattats som en och samma form. Intressant att notera är i alla fall

att de i detta exempel förekommer endast efter partikelverb.

Ett tredje tolkningsalternativ, som jag bedömer som mindre troligt, är att de står

för en preteritumändelse som skilts från verbet.

I det andra exemplet är det svårare att se poängen med de:

Exempel (12):
Situation: Fika i köket. Lukas, Joel och Mamma är närvarande.

L: inte ja (.de) spika fast den lilla tånζ L tittar upp på M
M: jaha? (.) ha du tappa tån? M tittar upp o sen ner igen
L: nej. (.) de starta tättasinene han- de hannaζ L grejar med foten, tittar ner
M: Hanna?
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L: a:
M: ha hon startat tvättmaskinen. L tittar upp igen, ögonkontakt
L: a:

I situationer som den här kan det ligga närmast till hands att analysera det andra de som en

innehållslös utfyllnad. Samtidigt är det intressant att L avbryter sig första gången han ska

uttala namnet Hanna och tillägger de Hanna. Detta skulle kunna tolkas antingen som att L

avbryter yttrandet för att han själv tycker att de saknas eller också kan det tolkas som att han

inte först kommer ihåg vad personen ifråga heter och att de kommer med i hastigheten då han

börjar om. De skulle i det senare fallet kunna tolkas som en kort form för det är/var.

3.3 Övriga former och tveksamma fall

Utöver de ovan presenterade varianterna på initiala och finala dislokationer finns ett par fall

då dislokationsledet har följts av ännu ett led. Nedan exemplifieras detta med ett yttrande som

avslutas med ett adverbial.

Exempel (13):
Situation: lek med duplolego. Mamma och Lukas.

M: oj, de va nästan för högt för den stora traktorn också. L försöker lyfta upp en liten bil på ett legotorn
L: måste, (.) med hjälp av en traktor
M: sådär (.) jaha, va gör du nu da. företaget lyckas och M och L ser på tornet
L: de lossna tuset där. L pekar på tornet
M: lossna huset.
L: ja:

Det finns även ett par exempel på yttranden där det dislokerade subjektet följs av ett objekt.

Det intressanta med sådana konstruktioner är att det dislokerade ledet ser ut att ingå i det

färdiga yttrandet och alltså inte uppträder som ett självständigt led som läggs till yttrandet då

det är färdigt.

Tveksamma fall

Ett tveksamt fall av initial dislokation som finns i materialet är följande:

Exempel:(14)
Situation: Mamma och Lukas tittar i en bok med pop-up bilder av fordon. Den aktuella bilden föreställer ett tåg.

L: hä:r (.) åker väg(e)↑ holet. L tittar i boken, M ser på L
L: kolla (.) [ de ] e ↑holet L ser upp på M och pekar i boken
M: [de e] de e en tunnelζ M tittar på L, L tittar ner i boken igen
L: °tunnele( hole)° de kanne köra in här. köra inζζ L ser i boken
M: ja: M böjer sig mot L



28

Som tidigare nämnts i samband med exempel (11) så står verbet kanne mest troligt för kan

man vilket skulle betyda att de inte är subjekt i satsen. Frågan, som är svår att besvara, är om

de är ett rudimentärt pronomen med syftning på tunneln, eller om det är en neutral platshållare

vilket alltså skulle betyda att detta inte är någon initial dislokation. En invändning mot att se

de som ett pronomen är att prepositionen i saknas i frasen in här. L har emellertid mycket

svårt för prepositioner och utelämnar dem mycket ofta så det går inte att dra några säkra

slutsatser utifrån detta. Om detta inte är en initial dislokation faller exemplet under kategorin

fristående topiker.

Tveksamma fall av finala dislokationer som kan vara av intresse att se på är

följande:

Exempel (15):
Situation: Lek med bilar.

L: (HÄRMAR BIL)
M:    [Lukas] M ser på L
L:  [(HÄRMAR BIL)]  a: L tittar upp
M: gåre bra?
L: a
M: va gör du nu?
L: han  han tarut la- hör- de lastbilen, den här L tittar på lastbilen och pekar
L: (HÄRMAR BIL) dialogen tar slut

Å ena sidan finns här ett exempel på ett obetonat de på objektsplatsen, dessutom finns ett

utpekande deiktiskt pronomen som skulle kunna ses som ett dislokerat led eftersom det

fungerar som bestämning åt objektet. Å andra sidan är det svårt att säga vad pronomenet han

på subjektsplatsen syftar på eftersom det inte finns någon förare i lastbilen. De två alternativ

som jag ser är att han antingen syftar på en fiktiv förare eller på lastbilen själv vilket i såna

fall skulle innebära att lastbilen är en dislokation med dubblerat subjekt. Oavsett hur man

analyserar satsen är den ett typiskt exempel på hur yttrandet planeras medan L talar.

Uppenbarligen finns Herbie aktuell i hans tanke då han börjar tala (vilket i sig skulle kunna

föranleda användningen av pronomenet han eftersom Herbie är en person) för han börjar yttra

namnet hörbil men avbryter sig och ändrar till de lastbilen där de är svåranalyserat. För att

förtydliga tillägger han det utpekande uttrycket den här utanför den färdiga satsen.

Ytterligare ett exempel:

Exempel (16):
Situation: Lukas och Emmy leker med dockorna i ett dockskåp.

E: vi gör så här att vi de blir tomt där inne, så = E gestikulerar mot dockskåpet
    = ta vi ut alla gre[jer] E ser på L
L:       [då] kast ut e, här inne dörren. e inne =
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     =dörren. L pekar på ett rum
E sträcker sig fram och tar ut saker
ur dockskåpet, L ser på under tystnad.

Satsen då kast ut e syftar mest troligt på sakerna som finns i rummet som L pekar på. Men

eftersom L sitter vid motsatta gaveln på dockskåpet är dörren som leder till detta rum i hans

blickfång. Uttrycket här inne dörren skulle alltså kunna tolkas som ett elliptiskt yttrande som

i sin helhet borde vara de saker som finns här innanför dörren. Att det är sakerna som åsyftas

är det ingen större tvekan om, men frågan är om man kan kalla detta en dislokation. Det

kanske snarare ska ses som ett exempel på hur L försöker framföra ganska komplex

information med en ännu ganska outvecklad syntax. Det uttrycket här inne dörren syftar på

skulle i en vuxens språk uttryckas med bisats vilket L uppenbarligen inte har lärt sig att

konstruera.

3.4 Samtalssituationer

Olika samtalssituationer har uppenbarligen gett upphov till olika typer av konstruktioner och

vissa situationer har inte gett upphov till några dislokationer alls. För att förstå vilka faktorer

som styr användningen av dislokationer är det nödvändigt att närmare granska situationerna i

inspelningsmaterialet.

Det första som kan konstateras är att bus och vissa typer av låtsaslekar inte ger

upphov till särskilt mycket tal eftersom bussituationer är i huvudsak fysiska och vissa typer av

låtsaslekar gör att L lätt försvinner in i sin egen låtsasvärld som samtalspartnern inte har

någon tillgång till.

En viktig faktor som man kan se som ett nyckelord för förståelsen av ett antal

dislokationer, är intersubjektivitet, d v s i hur hög grad samtalspartnerna i en konstellation

delar på samma världsbild och uppfattning om verkligheten. Å ena sidan, som framkommer

ovan, krävs ett visst mått av intersubjektivitet för att det gemensamma samtalet skall fungera.

Å andra sidan krävs också vissa ”luckor” i denna intersubjektivitet som dislokationsledet kan

fylla. Exemplet nedan åskådliggör detta:

Exempel (17):
Situation: Mamma och Lukas ska ”laga” tramptraktorn.

M: där.
L: där e nyckel, nyckel settas .i, ja. L tittar på traktorns instrumentpanel
M: °jaha° men va troru man ska göra då da. M tittar på L
L: den e trasi traktorn. L tittar upp på M sen ner igen
M: °m:°
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L: ja ta ny °m°, L tittar på traktorn igen
M: en ny traktor.
L: a ny, ny traktor. (.) ne: de ha inte traktor, ny. Ingen ögonkontakt

I detta exempel har L just talat om nyckeln som han tänker starta traktorn med och när han

sedan börjar tala om traktorn kan man tolka dislokationen, trots att den hänger ihop med det

övriga yttrandet, som ett förklarande led.

Lek med bilar och traktorer är den situationstyp som givit upphov till allra flest

förekomster av dislokationer, 14 stycken. Alla dessa dislokationer uppkommer i situationer då

L talar om vad som händer eller förklarar ett problem som rör leken. Typiskt just för denna

typ av lek är den intersubjektivitet som skapas genom att både L och hans samtalspartner

delar samma uppfattning om verkligheten, d v s vilka bilar som är aktuella och vilka roller

dessa bilar kan ha, eller vilken typ av problem som kan uppstå. Samtidigt kännetecknas dessa

situationer också av luckor i intersubjektiviteten när det gäller de aktiviteter som bilarna ska

utföra samt vad som kan ”gå sönder” och hur sådant ska repareras.

Lek med nallar och dockor är liknande situationer i detta avseende och dessa har

givit upphov till 6 dislokationer.

Som kontrast kännetecknas situationer med pusselläggning och Bamselottospel

av hög intersubjektivitet och dialogerna innehåller nästan uteslutande deiktiska pronomen och

utpekande uttryck. Korten i Bamselottot finns ju framför bådas ögon hela tiden och behöver

inte benämnas eller förklaras och det är ju svårt att överhuvudtaget benämna pusselbitar. Det

är därför signifikant att den enda förekomsten av dislokation i en sådan inspelningssituation är

när Lukas hör en traktor utanför på gatan och kommenterar detta så som framkommer i

exemplet nedan:

Exempel(18):
Situation: Mamma och Lukas spelar Bamselotto:

L: dåle min tur- (.) ne de ha du, L tar kort från högen, L och M tittar på det
M: vare min de. M lägger kortet
L: ja L ser ner på spelet
M: .ha (.) åsså mamma (.) M tar kort från högen
L: m:
M: .h↑a ↑din M ger kort till L
L: din. *hä*, L lägger kortet
M: m,
L: de låte, traktorn. L tittar upp och lyssnar
M: m: L och M har ögonkontakt ett ögonblick
L: °(då ke) (...) min tur° L tar nytt kort
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Intressant att notera är att även lek med trolldeg och bakning är situationer som inte givit

upphov till dislokationer, trots att samtal förekommer och, i lekar med trolldeg, saker formas

som (ofta) går att benämna. En möjlig orsak skulle kunna vara att den skapande processen går

långsamt och att planeringstiden för benämnandet av de olika figurerna därför är

förhållandevis lång.

En närbesläktad situation, teckning och målning, har å andra sidan givit upphov

till ett par konstruktioner i materialet. Den skillnad mellan dessa situationer som möjligen

skulle kunna förklara detta är att L ibland talar om en teckning eller målning medan han målar

och till synes spontant utvecklar bilden medan han talar. Lerfigurer är ju svårare att göra - det

blir mest maskar och bollar samt sådana figurer som han har formar till - och möjligheterna

till att utveckla figuren samtidigt som man ägnar tankekraft åt att tala om den är begränsade.

Tecknandet har å andra sidan en tendens att främja nonsensord eftersom det är

långt ifrån alltid som teckningarna eller målningarna föreställer något. Vid något tillfälle

avbröt jag inspelningen av denna anledning eftersom L helt övergick till att tala nonsensspråk.

Det är emellertid svårt att hitta någon generell regel. Till exempel förekommer

ett par exempel då L först yttrar en korrekt sats och sedan upprepar denna sats med

dislokation. Ett sådant exempel finns i resultatkapitlet (ex 5) och detta exempel kan förklaras

med att L vill väcka M:s uppmärksamhet genom att placera det mer intresseväckande ledet

tidigare i satsen då den upprepas. Följande exempel kan emellertid inte förklaras på detta sätt:

Exempel (19):
Situation: Lukas och mamma målar vattenfärger.

M: ta mera färg du Lukas (.)   annars förstör du °borsten°, L målar rött med torr pensel
L:                  ja, L tar mer färg, ser inte upp
L: gräset e rött ζ °[de] rötte gräset°. L ser på det han målar
M:                  °m[hm]°
M: m: men vicket konstit gräs. som e röttζ M ser på L, L ser på papperet
L: °rött gräs°.

Här verkar det som att den andra satsen är något som L yttrar för sig själv och som inte är

ämnad att väcka M:s uppmärksamhet. Det utesluter förstås inte att konstruktionen skulle

kunna vara ämnad att framhäva det speciella med den röda färgen, men exemplet är inte lätt-

tolkat.

En viktig detalj att lägga märke till är att samtalen i vissa situationer visserligen

innehåller dislokationer, men dessa förekommer i narrativa sekvenser och har därför inte

någon koppling till den pågående aktiviteten. Sådana narrativa sekvenser förekommer i
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fikasituationer och vid lek med klossar och duplolego. Exempel (8) ovan yttras i en sådan

sekvens så väl som följande exempel:

Exempel (20):
Situation: Mamma och Lukas bygger med klossar i Lukas’ rum.

M: du å farfar byggde ju en snögubbe Lukas. kommeru i håg de. L ser på klossar
L: farfar byggden ↑stor snögubbe L tittar upp
M: a: (.) å hur såg den ut da. M ser på L, L ser på klossarna
L: ja: (.) den en en e ↑↑vit (.) snö  (.) snögubben.
M:             °m:° °a:° M ser på L, L ser på klossarna
M: åsså hade den ↑hår va?
L: °m° (.) han plocka gräset. hårζ
M: a:

3.5 Samtalskonstellationer

De allra flesta inspelningar är gjorda med L och M, detta mest av praktiska skäl, men det kan

trots det finnas ett värde i att diskutera de konstellationer som ingår i undersökningen. De

fördelar sig tidsmässigt enligt nedanstående tabell:

Tabell (4): Antal inspelningsminuter och förekomster fördelat på tre olika konstellationer.

Mamma & Lukas Pappa & Lukas Emmy &Lukas totalt
antal inspelningsminuter 330,5 97 52 479,5
antal förekomster 34 2 4 40

Slutsatser är av naturliga skäl svåra att dra p g a den ojämnt fördelade inspelningstiden, men

då jag har tittat på inspelningarna har jag ändå kunnat se vissa skillnader som är värda att

notera.

Den viktigaste skillnaden mellan de tre konstellationerna är graden av

engagemang i samtalet. Det är uppenbart att det är M som är den som mest aktivt försöker

locka till samtal och även visar den största strävan att skapa intersubjektivitet. P har istället

varit förhållandevis passiv i detta avseende. Han försöker inte målmedvetet locka till verbalt

utbyte i de lekar där Lukas’ fantasi är utgångspunkten. De situationer som är mest naturliga

för denna konstellation är bus, samt att praktiskt göra något tillsammans som t ex att skotta

snö eller spela trummor. Detta är en av orsakerna till att inspelningssituationer med denna

konstellation varit svåra att arrangera.

Samtalen går även förhållandevis långsamt eftersom P ofta väntar på att L ska ta

egna initiativ till samtal och av den anledningen är det inte heller någon konkurrens om

talutrymmet. Detta kan vara ytterligare en orsak till att få dislokationer förekommer eftersom

planeringstiden för varje yttrande blir ganska lång.
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Konstellationen E och L kännetecknas av låg grad av intersubjektivitet.

Leksituationerna flyter smidigt men vid analys märks det att E och L i stor utsträckning talar

förbi varandra och ofta inte delar samma uppfattning om vad leken handlar om. E leker

mycket rollekar med dockor i det att hon ”talar för” dem och ger dem olika röster. L utgår

från sig själv den mesta tiden. Denna skillnad kan säkert bero på att E är ett år äldre.



34

4 DISKUSSION

I följande kapitel kommer jag att diskutera resultatet mer ingående och även koppla mina

resultat och slutsatser till vad som framkommer i forskningsbakgrunden.

4.1 Kvantitativ beräkning

Min studie är en kvalitativ undersökning, men med bakgrund i Tomasello & Stahls (2004)

artikel skulle det vara av intresse att se hur stor frekvens denna typ av konstruktion har, enligt

deras sätt att räkna. Därmed är det ju också möjligt att se hur tillförlitligt mitt material kan

anses vara.

Enligt Tomasello och Stahl (2004:101) är det normalt att spela in 0,5-1 timme

per vecka i en kvantitativ undersökning. Jag har inspelat ungefär 0,8 timme per vecka

(inklusive de inspelningar som inte gett upphov till tal) vilket faller innanför vad som är

normalt. Utslaget på denna inspelningsfrekvens får jag 3,6 förekomster per vecka, vilket är en

mycket hög frekvens. Enligt Tomasello och Stahl kan man räkna med en frekvens på 1

förekomst per vecka för fenomen som uppträder 70 gånger per vecka i verkligheten (med den

inspelningsfrekvens som mitt material har).

Detta är emellertid inte rättvisande anser jag. Dels har jag valt att undersöka

specifika situationer, d v s gemensamma aktiviteter, och dessa pågår inte särskilt många

timmar per dag. Dessutom talar inte Lukas tio timmar varje dag! Detta innebär att om jag

skulle spela in 0,8 timmar per vecka helt på måfå, utan att välja specifika situationer som

uppmuntrar tal och samtal, så tror jag att frekvensen skulle se helt annorlunda ut.

4.2 Typer av dislokationer

De exempel på initial dislokation (exempel (1) och (2)) som finns i mitt material uppträder i

samma typ av situation, nämligen där namnet på en referent introduceras av föregående talare

och upprepas av L under det att L funderar över föremålets roll i sammanhanget. Det är alltså

samtalspartnern och inte dislokationskonstruktionen som introducerar namnet på föremålet i

diskursen.

Sådana situationer uppkommer då och då men det vanliga i L:s tal i dessa

situationer är att samma led upprepas två gånger och alltså inte uttrycks med pronomen eller

obestämd artikel i den inre satsen. Följande är ett exempel på detta:

Exempel (20):
Situation: Lukas och mamma leker med brandbil, Joel leker med klossar.
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L: de ha ele↑fanter (de ha (...) ha den) L tar ut tåg ur leksaksskåpet
M: ha du elefanter i brannbilen. M pekar på brandbilen
L: nä   [NÄ] HAN STÖRE (.) [DE] PÅ MEJ. J råkar stöta till L:s bilar
M:       [oj]                  jo[:]
M: joel så inte riktit vash han satte sej nånstans.
       så, M tar upp J i knäet
M: va sa du, haddu- vosh haddu elefanter. M ser på L som ser på brandbilen
L: elefanten.
M: a:,
L:      kanne leta elefanten. L ser på M och reser sig och går
M: ha du en elefant? M ser efter L
L:  (...)
J:  (hostar)    (.)
M: MENARU BABAR LUKAS. M ropar till L
L: a, de bar (.) [var]e baren
M: a, o[kej]   men vi ska inte = L är vid TV:n och letar en film
      = titta nånting nuζ

I vuxnas användning är initial dislokation bl a ett sätt att introducera en ny referent eller att

göra någon uppmärksam på något (Lindholm & Lindström 2002:199). I L:s repliker verkar

liknande konstruktioner inte ha den funktionen utan det syftet uppfylls med hjälp av andra

medel, t ex höjd röst, uttrycket kolla! eller liknande. Spetsställning av en ny referent resulterar

normalt inte i dubblering eller initial dislokation.

Det tveksamma exempel på initial dislokation (Exempel:(14)) som redovisas

under punkt 3.3 skulle kunna vara en fristående topik. Fristående topiker finns inte med i min

undersökning men är intressanta eftersom de skulle kunna vara ett förstadium till initial

dislokation. Initiala dislokationer kräver ju högre grad av planering eftersom den sats som

följer behöver formuleras så att det inledande annexet passar in på en plats i satsen och alltså

kan motsvaras av ett pronomen på just denna plats. Användandet av fristående topiker kräver

mindre planering.

Den konstruktion som illustreras av exempel (16) ovan och som innebär att L

upprepar namnet på en referent två gånger, är också intressant eftersom den skulle kunna ge

upphov till initiala dislokationer i framtiden.

Alla dessa konstruktioner kan emellertid ha sitt ursprung i vad Sven Strömquist

och Ulla Richthoff (1999) kallar ”partiell repetition” (Strömquist & Richthoff 1999:1256), d v

s barnet börjar kunna analysera samtalspartnerns yttrande och återupprepar den del av

yttrandet som är relevant. Det är möjligt att det är denna analytiska förmåga som med tiden

utvecklas så att initiala dislokationer blir möjliga. Vad som emellertid även behövs är en

förståelse för hur dessa konstruktioner kan användas och vilket budskap de kan förmedla. Om

det är så att L inte upptäckt den speciella kommunikativa funktion som initiala dislokationer

har för vuxna talare så kan det vara en förklaring till att det finns få belägg i materialet.
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Därmed kan man också anta att L inte kopierar konstruktioner från M:s och P:s tal utan att

först ha gjort en viss analys av form och användning.

De finala dislokationerna uppträder i flera olika situationer. Sammantaget kan

jag skönja tre huvudsakliga orsaker till att finala dislokationer förekommer i L:s tal.

1) Många dislokerade led som kommer sist i ett yttrande bildar en egen

prosodisk kurva, ibland även med en mikropaus innan. Sådana dislokationer uppträder ibland

även om samtalspartnern med ett ”feedbackgiving”-morfem6 angett att hon/han förstått

yttrandet innan dislokationsledet yttrats. Sådana dislokationer skulle kunna ses som

förklaringar av vad ett pronomen syftar på men skulle även kunna tolkas som en strategi att

dela upp ett yttrande som innehåller två innehållstunga ord och s a s klara av satsen i två delar,

som ett sätt att koncentrera sig på en sak i taget.

2) Dislokationer kan uppkomma p g a att L fortfarande har en begränsad

planeringsförmåga, t ex vid kontinuerligt utvecklande av ett tema eller en leksituation, eller då

L av någon anledning känner behov av att flytta ett innehållstungt led sent i satsen, t ex då han

inte kommer på namnet på ett föremål innan yttrandet inletts. Vid sådana tillfällen brukar

dislokationsledet ingå i TKE:n.

3) Finala dislokationer kan även av L användas för att framhäva något visst

satsled, t ex verbet, så att ordföljden kastas om och dislokationsledet, oftast subjektet, hamnar

utanför satsen. I dessa fall händer det ibland att L utelämnar subjektet helt, ibland att ett

korrekt pronomen inleder satsen, men ännu oftare händer det att L börjar yttrandet med ett

obetonat de som skulle kunna analyseras som ett slags neutral platshållare. Det skulle kunna

ses som att L befinner sig i en utvecklingsfas då han börjat att förstå att någonting behöver

finnas på subjektsplatsen även om subjektet självt kommer senare, men att denna funktion

inte alltid träder i kraft.

4.3 Samtalssituationer

Naturligtvis är det svårt att på ett tillfredsställande sätt svara på vad det är som gör att finala

dislokationer dyker upp i L:s språk. Men genom att närmare granska på de situationer där de

förekommer kan jag i alla fall ge en bild av de förutsättningar som ger upphov till vissa av

dessa konstruktioner.

Den första och mest primära förutsättningen är naturligtvis tal och samtal. Detta

kräver dels, som jag kommer att gå närmare in på under punkt 4.4, att samtalspartnern är aktiv
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och uppmuntrar till meningsutbyte och dels kräver det också att situationen är sådan att det

finns något att tala om.

Intersubjektivitet har jag nämnt som ett nyckelord och gemensamt för de

situationer som är gynnsamma för skapandet av intersubjektivitet är å ena sidan att det finns

verkliga föremål, t ex tramptraktorn eller bilderna i en bok som båda parter kan se och vara

överens om hur de ska benämnas. Å andra sidan behöver det finnas utrymme för fantasin så

att teman knutna till föremålen är möjliga att utveckla.

4.4 Samtalskonstellationer

I inspelningsmaterialet ingick tre konstellationer. I resultatkapitlet redovisas vad som allmänt

kännetecknar dessa olika konstellationer och nedan diskuteras några konkreta exempel på

samtalssituationer med återknytning till forskningsbakgrunden.

Två intressanta sekvenser visar hur P och M var för sig talar med L om vad han

har gjort på dagis. Bakgrunden är att L har fått prova på att få barnmassage.

Exempel (21):
Situation: Pappa sitter i vardagsrumssoffan med L i knäet. Mamma filmar och går in i bilden i början av denna
sekvens.

M: °Eva berättade att e dom hade pröva em =
       = barnmassage så du kan ju fråga nåt om de (.)
           ä de svårt å säja truru,° M talar tyst till P, går sedan ut ur bild
P: ha du ma[ssera ida.] P ser ner på L
L:               [köttesås] (.) kolv me e såhär (...) L ser ut i rummet
P: ha ni barnmas- ha ni massera ida. L suger på fingrarna
      ha ni gjort såhär? P masserar L:s axlar
         eller såhär (.) eller, (.)  ha ni masserat. P nyper i L:s mage och sida
L: nä:
P: barnmassage P tittar också ut i rummet
L: ja kan inte säjaζ L skruvar på sig
P: nä, kan du inte säja P kramar L och L suger på fingrarna
    va ha du äti ti mellanmål da.

I nästa inspelningssekvens sitter L och M och leker med trolldeg. M har just gjort en gul deg

som L har fått och håller på att göra en grön deg till sig själv.

Exempel (22):
Situation: Lek med trolldeg.

L: °hm hm ab ab a° L leker med den gula degen
M: men em (.) Eva berättade att-, ha ha dom =
   = gjort en ↑sol på ↑ryggen M tittar upp på L

                                                                                                                                                                                    
6 ”Feedbackgiving-morfem” beskrivs av Strömquist & Richthoff (1999) som en respons bestående av endast ett
morfem, t ex ”ja”, ”a”, ”m”, ”mhm”, ”nä” o s v (Strömquist & Richthoff 1999:1245).
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L: j:anä: de ha de inte. han gjorte so- de = L funderar
     = ↑här oppe, oppe himlenζ L pekar mot taket
M: himlen? M knådar grön deg, L kliar ögat
L: m: oppe himlen.
M: ja solen ä oppe himlen ja. (.) men Eva sa att hon =
    = hade gjort en sol på din ryggζ (.) såhärζ (.) so:l. = M gör cirkel på L:s rygg
L: *hä hä* L skruvar på sig och skrattar
    = på vilan, kommeru ihåg de. M återgår till degen
L: °a° L tittar ut i rummet och småler
M a: va de skönt?

Det som är intressant att jämföra i dessa två exempel är sättet att närma sig ämnet massage. P

introducerar ordet massage och fortsätter använda det även sedan L visat att han inte förstår

ordet. Istället försöker P illustrera ordet massage genom att massera L:s axel. Denna strategi

misslyckas, mest p g a att P inte fått förklarat för sig hur barnmassage går till och därför inte

kan illustrera förfarandet på ett sätt som L känner igen. Samtalssekvensen mynnar ut i att P

byter ämne. M undviker ordet massage och talar istället om solen som dagisfröken gjort på

L:s rygg. När L missförstår utvecklar M temat och illustrerar med en cirkelrörelse på L:s rygg.

M talar långsammare än P och M:s repliker uppvisar flera omstarter vilket tyder på att M är

osäker på hur hon ska uttrycka sig och lägger möda på att söka en formulering som L ska

kunna förstå.

Tomasello och Barton (1994) hävdar att fäder använder en mer avancerad

vokabulär än mödrar och att deras samtal med barnen därför kännetecknas av större krav på

barnet och fler samtalsbrott (Tomasello & Barton 1994:115-116). Därigenom skulle alltså

fäder bilda en slags lingvistisk bro till den yttre världen (ibid.:111).

Naturligtvis kan man inte dra några generella slutsatser av bara dessa två

samtalssekvenser men de kan ändå tjäna som illustration till hur M och P söker olika vägar att

kommunicera samma budskap och hur P är mer envis i sina försök att introducera ett nytt

begrepp.

Konstellationen Lukas och Emmy var ett intressant studieobjekt som jag

egentligen borde ha haft mer material från. Dessa situationer kännetecknades av en mycket

låg grad av intersubjektivitet, vilket kom till uttryck både i talet där mycket samtidigt tal

förekom samt i deras meningsutbyten där de ofta ”talade förbi varandra”. Följande exempel

illustrerar båda dessa kännetecken samtidigt som det inkluderar en av de få dislokationer som

denna konstellation gav upphov till.

Exempel (23):
Situation: Emmy och Lukas leker med dockorna i ett dockskåp.

E: wo:i owo:i owai den e minζ men = E tar en gubbe från L, hoppar med
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    = ↑bo:a o bo:j     dockorna in och ut ur dockskåpet
L: oj de ramla ne de voffan en soffa ramlar ut ur dockskåpet
E: [o  ↑bo:j   o   ↑bo:j] E fortsätter hoppa med dockorna
L: [°(hä ka) va så här°] L plockar upp soffan och sätter in den
E: o boj oboj
L:           åoj          åboj L hakar på leken med dockorna

Detta exempel belyser på ett bra sätt den typ av kommunikation som uppstod mellan L och E.

Tomasello och Barton (1994) hävdar att barn som har äldre syskon ofta klarar

sig bättre i kommunikationen med jämnåriga kamrater eftersom de tränats i samtal med en

nära familjemedlem som legat lite före i språkutvecklingen men som ändå befinner sig på

barnets nivå (Tomasello & Barton 1994:125). L är äldsta barnet i familjen och har alltså inte

haft denna möjlighet. Hur stor skillnad en sådan sak skulle kunna göra i en sådan här

konstellation kan man naturligtvis inte säga något om, men jag väljer att redovisa detta faktum

som en del i förutsättningarna för konstellationen.

En annan förutsättning som spelar in är att både L och E troligen inte har hunnit

upp i den ålder, d v s omkring fem år, när barn börjar utveckla riktiga vänskapsrelationer

(Matre 2000:56). Detta skulle kunna vara förklaringen till att E:s och L:s kommunikation

kännetecknas av mycket samtidigt tal och ”tal förbi varandra”, trots att de känner varandra rätt

väl då de går på samma förskola och även brukar träffas i kyrkan.

Jag har inte systematiskt analyserat samtalspartnernas språk, men har konstaterat

att både M och P använder initiala och finala dislokationer medan E inte verkar göra det. Det

är i sig intressant eftersom en stor fråga är hur det kommer sig att L har just finala

dislokationer i sitt språk. Har han hört sina föräldrar använda denna konstruktion och tagit

efter dem, eller har de uppkommit genom att speciella behov och situationer har framkallat

dem? Vissa av konstruktionerna skulle kunna vara ett steg i syntaxens utveckling medan

andra verkar ha ett kommunikativt syfte så som framkommer i resonemanget ovan.

Den iakttagelse som jag har kunnat göra det material jag har är att L inte verkar

kopiera sina föräldrars syntaktiska strukturer för om han gjort det skulle hans språk uppvisa

typiska initiala dislokationer. Sådana konstruktioner förekommer ju bevisligen i båda

föräldrarnas tal till L. Istället använder L andra strategier i situationer där initiala dislokationer

skulle ha kunnat användas. Detta kan ses som en indikation på att barn i denna ålder

visserligen tar till sig omgivningens språk, men samtidigt också analyserar de konstruktioner

som förekommer utifrån sin egen kommunikativa roll och sina språkliga behov.

Elinor Ochs och Bambi Shieffelin (1995) föreslår att alla grammatiska former

har olika ”indexikala” innebörder, d v s att varje form är knuten till en kulturellt
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situationsbunden användning. De menar också att barn verkar vara känsliga för de sociala

situationer som de växer upp med och därför tidigt lär sig vilka konstruktioner och uttryck

som är passande för dem att använda i den roll och situation de befinner sig i (Ochs &

Shieffelin 1995:74). Om det är så att initiala dislokationer har en sådan indexikal innebörd

som barn uppfattar, är något som återstår att undersöka. Det är dock åtminstone troligt att barn

inte tar till sig vissa former som de frekvent hör i sin omgivning därför att de inte har behov

av att använda dem.

4.5 Avslutande perspektiv och ytterligare frågor

När jag bestämde mig för att undersöka initiala och finala dislokationer i Lukas’ språk kändes

det som ett vågspel eftersom jag själv inte lagt märke till sådana konstruktioner och inte alls

visste om jag skulle finna några exempel att analysera. Detta skulle kunna indikera att

konstuktioner av detta slag upplevs mycket naturliga och alltså inte är något vi i vardagligt

samtal lägger märke till. Det är i sig en intressant notering utöver det faktum att en pojke på

tre och ett halvt år använder finala dislokationer i den utsträckning som Lukas gör.

Flera frågor återstår emellertid att besvara. Är Lukas alls representativ för barn i

hans ålder och på hans nivå i språkutvecklingen? Fyller de finala dislokationerna en speciell

funktion i den syntaktiska utvecklingen? Är de då typiska i just denna fas i den syntaktiska

utvecklingen? Förändras i sådana fall användningen med tiden efter något givet mönster?

Vidare kan man ställa frågan hur det kommer sig att de finala dislokationerna är så rikligt

förekommande medan det inte finns ett enda typiskt exempel på initial dislokation med den

användning som dessa har i vuxenspråk. Är den formen svårare att ta till sig, eller fyller den

helt enkelt inget behov hos Lukas i detta stadium av hans språkutveckling? Det är i alla fall

uppenbart att då forskare hävdar att den grammatiska grunden i barnets språk är lagd vid tre

till fyra års ålder så utgår man från studier som gäller ordförråd och inre syntax och tar inte i

beaktande de konstruktioner som beskrivs i samtalsspråkets grammatik.

Utöver dessa frågor skulle det förstås vara av stort intresse att undersöka olika

föräldrars språk i jämförelse med deras barn för att se om man kan dra några slutsatser kring

föräldrarnas påverkan på barnens språkutveckling i detta avseende.
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5 SAMMANFATTNING

I denna uppsats har initiala och finala dislokationer hos en treårig pojke studerats. Materialet

till undersökningen består av nio timmar videoinspelningar av samtal inom familjen samt

mellan den treårige pojken och en ett år äldre kamrat. Materialet har analyserats och

excerperats med avseende på sekvenser som innehåller dislokationer, initiala och finala, samt

tveksamma fall av båda. Dessa har redovisats uppdelade på typer som har identifierats och i

diskussionen av dessa typer av dislokationer har samtalssituation och samtalspartner beaktats.

I forskningsbakgrunden redogörs för vad som framkommit i studier av

språkutvecklingen hos barn i åldern tre till fyra år samt mer specifikt om studier av samtal

med barn. Utöver detta redogörs för begreppen dialogism och samtalsspråkets grammatik

samt för begreppet dislokation.

I resultatkapitlet framkommer att de allra flesta belägg utgörs av finala

dislokationer. Dessa uppgår till trettiosju stycken, medan det bara finns tre exempel på initiala

dislokationer och av dessa är åtminstone ett tveksamt. Detta resultat diskuteras dels utifrån de

former som förekommer och vad dessa skulle kunna ha för funktion i den omedelbara

diskursen, dels utifrån samtalssituationen och den pågående aktiviteten samt dels utifrån vad

som kännetecknar den konstellation vars samtal givit upphov till dislokationen.

Jag kommer i denna diskussion fram till att intersubjektivitet är ett centralt

begrepp eftersom det krävs en viss grad av intersubjektivitet för att samtalet ska fungera och

det krävs föremål eller företeelser i diskursen som går att benämna. Samtidigt krävs det också

att det finns luckor i denna intersubjektivitet som skapar behov av förklaringar eller

utvecklingar av teman. Ett samtal där alla föremål kan benämnas med pronomen främjar inte

användningen av dislokationer.

Jag kommer också fram till att det är troligt att en del av de finala dislokationer

som förekommer har sitt ursprung i att L (den treårige pojken) har hört sina föräldrar, bland

andra, använda dem och därför har tagit dem i bruk, men att det är troligt att många finala

dislokationer uppkommer på grund av L:s aktuella syntaktiska utvecklingsnivå och utgör

lösningar på stukturella problem. Att L inte enbart kopierar sina föräldrars syntaktiska

konstruktioner visar sig i att han inte använder initiala dislokationer i den utsträckning och på

det sätt som vuxna gör. Detta tyder på att L visserligen tar till sig omgivningens språk men

inte utan att först ha analyserat struktur och användning.
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BILAGA I

Tabell över alla inspelningssituationer som medfört tal.

datum plats situation deltagare längd i min.
25 febr Vardagsrum bus med Nalle Puh L & M 3
26 Kök laga trumma L & M 11,5
28 Vardagsrum bus i soffan L & M 3,5
28 Vardagsrum lek med köksset L & M 5,5
1 mars Kök fika L, J, P & (M7) 16
2 Kök hårklippning L & M 4
2 Vardagsrum lek med klossar L & M 14
2 Lukas rum titta i bok, lek med nallar L & M 11
4 Vardagsrum lek med sparkbil L & M 3
5 Kök dukning L & M 5
5 Sovrum godnattläsning L, J, M & (P) 10
6 Vardagsrum lek med sparkbil L & M 2,5
8 Vardagsrum prat om filmer, välja film L & M 5
8 Trappan titta i bok L & M 5
8 Kök Lukas dammsuger L & M 5
9 Kök titta i almanacka L & M 4,5
10 Kök fika L & M 3
11 Kök dukning L & M 4
12 Vardagsrum titta i Bamsetidning L & M 5
12 Vardagsrum titta i bok L & M (J) 6
13 Vardagsrum köksset L & M 5
14 Kök lek m telefon och bakning L, M & (P) 19
17 Kök lek med bilar L & M 10,5
17 Kök lek med bilar L, M & (P) 4,5
17 Vardagsrum lek med ballong L & M 2
18 Kök mjukisdjur och traktor L & M 2,5
19 Vardagsrum titta i bok L & M 14
20 Kök fika L & M 6
20 Utomhus lek i snön (dåligt ljud) L & P (J) 8
22 Utomhus lek i snön (dåligt ljud) L & M (J) 10
24 Kök lek med traktor och brandbil L & M (J) 6
30 Kök lek med brandbil L & M 3
2 april Vardagsrum lek med köksset (problem) L & M 7
5 Vardagsrum prat i soffan L & P 2
5 Kök trolldeg L & M 22
6 Vardagsrum ”laga” tramptraktorn L & M 8
6 Sovrum bus i sängen L & P 5
14 Vardagsrum rita med akvarellpennor L, J & M 19
14 Vardagsrum lek med duplolego L & M 5
14 Vardagsrum lek med bilar L, J & M 4
15 Vardagsrum spelar Bamselotto L & M 8
15 Sovrum lek i sängen med kudde o täcke L & M (J) 13
17 Lukas rum lek med klossar L, J & M 9
19 Kök lägga pussel L, J & M 16
19 Hallen prova stövlar L, J & P 2,5
22 Kök titta i bok med pop-up bilder L & M 8,5
28 Emmys kök trolldeg L, E, (Li,) 15
28 Emmys rum lek med dockskåp L & E 37
29 Vardagsrum lek med tramptraktor L & M 11
1 maj Vardagsrum måla vattenfärger L & M 7
                                                          
7 Inom parentes visar att personen är närvarande vid hela eller delar av inspelningen men inte är aktiv deltagare i
samtalet.
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9 Studion spela trummor L & P 38,5
14 Arbetsrum titta på Herbie-bilar på datorn L & P 23

BILAGA II

Exempel (11):
Situation: Lek i vardagsrummet. Lukas kastar upp Nalle Puh mot taket upprepade gånger. Mamma sitter på
golvet och tittar på.

L: nu ete plocka upp de allahopa.
M: allihop?
L: nu plocka upp de äpplen ζζ
M: ja[a  oj]
L:      [(SKRATT)]
M: ja: (.) va gör du nu da Lukas.
L: Nalle Puh(h) ka plocka .äpp len (.)
L: PLOCKA UPP DE ÄPPLE:N  ζζ (SKRATT) (.)
L: de lolite plocka äpplen måste ha stol-
M: oj nä där får du inte stå. Nalle Puh får stå på den där.

Exempel (3):
Situation: Fika i köket. Joel och Lukas äter macka, mamma står vid spisen och pappa sitter vid bordet.

J:  e: e: e:
P: vänta snoris (.) snorjoel (.) åsså inge papper o:uh P tittar efter papper, reser sig och går mot

diskbänken
M: här finns de
P: (SKR[ATT)] L tittar på J som trycker fingret i mackan
L:           [NE:J.]  JOLET. L vänd mot J, lutar sig fram
       han bryter sönder mackan jolet. L tittar på mackan
P: nä de gjorde han inte. den va sådär. P tittar på mackan
     så.  å nu ska  [vi], P torkar J:s näsa, L lutar sig tillbaka
J: [(PROTESTERANDE LJUD)]

Exempel (5):
Situation: letar klossar att leka med. I vardagsrummet, Mamma och Lukas.

L: nej den där lodan ζ klossar ζ
M: jaha (.) ja, ja tror no vi ha no dom flesta klossarna uppe (.) L och M letar i leksaksskåpet
       dom ä no uppe i ditt sovrum
L: jaha
M: ska vi gå upp? M ser på L
L: m:
M: nä vänta förresten. Joel sover, de går inte.
L: måste vakna jolet. L ser på M
da kanne leka den ↑ här L ser sig sen omkring och hittar duplolegot
M: ja vi kan leka me den. de går bra.
L: så m:

Exempel (13):
Situation: lek med duplolego. Mamma och Lukas.

M: oj, de va nästan för högt för den stora traktorn också. L försöker lyfta upp en liten bil på ett legotorn
L: måste, (.) med hjälp av en traktor
M: sådär (.) jaha, va gör du nu da. företaget lyckas och M och L ser på tornet
L: de lossna tuset där. L pekar på tornet
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M: lossna huset.
L: ja:
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Exempel (7):
Situation: lek med nallar i Lukas sovrum. Mamma och Lukas och Joel.

M: här Joel, titta. M tittar på J
L: OJ DE E SÖNDER NALLE PUH DÄR E  HÅLET. L tittar på M
M: de sönder vadå? M tittar upp
L: de sönder Nalle Puh,  hålet. (.) ([titta...)] L och M har ögonkontakt
J:      [de:]
M:         [ären] sönder (.) M böjer sig över nallen
            vars ären sönder?

Ej presenterat i uppsatsen:
Situation: fika i köket. Lukas och mamma.

M: så: då ska du få en tallrik Lukas (SLAMMER) L har Nalle Puh på bordet framför sig
M: härζ vetu Nalle Puh får sitta nån annanstans.
L: hanne sitta dä:r. de finns ingen sto:l L pekar på platsen mitt emot, tittar på M
M: nä den ä väl uppe där. vi trummena.
L: Nä den e nere °°sto(l)°° L tittar sig omkring, osäker, rösten dör ut
M: Ja tror den ä uppe (...)  M och L ser på varandra
L: ok. sitta tallikenζ L tittar på Nalle Puh
M: nej nej nej. de gör man inte L och M ser på varandra

Exempel (12):
Situation: Fika i köket. Lukas, Joel och Mamma är närvarande.

L: inte ja (.de) spika fast den lilla tånζ L tittar upp på M
M: jaha? (.) ha du tappa tån? M tittar upp o sen ner igen
L: nej. (.) de starta tättasinene han- de hannaζ L grejar med foten, tittar ner
M: Hanna?
L: a:
M: ha hon startat tvättmaskinen. L tittar upp igen, ögonkontakt
L: a:

Exempel (9):
Situation: Mamma och Lukas tittar i en Bamsetidning. Lukas tittar i tidningen under hela sekvensen.

L: hoppa (.) Bamse ζ pekar i tidningen
M: ja. hoppa. (.) seru va dom gör där. ser på L
L: han (...) en snöre,
M: ja
L: göre här da. han bygg en där, en rörsh, pekar i tidningen
M: dörr. ja en rö dörr. ser på L
L: °ja en rö dörr.°

Ej presenterat i uppsatsen:
Situation: Mamma och Lukas leker med ”Herbie” och monsterbilen på köksbordet.

M: va hän[der me hörbi da.] M ser på L, vänder sig mot J, L ser på Herbie
J:              [GRÅT]
L: [de lossna hjulen där] L tittar upp på M
J: [GRÅT] M ser på J
L: [DE LOSSNA HJULEN] L och M får ögonkontakt
J:  [GRÅT]
M: jaha: M ser på L och går mot J
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Exempel (6):
Situation: lek med ”Herbie” och monsterbilen på köksbordet.

L: hörbil e (gått) sönder. L tittar på bilarna, M flyttar kameran en bit
L: nu e sönder hörbil. L tittar upp på M, får ögonkontakt
M: jaha. e han. (.)
L: m: L tittar ner och M böjer sig över honom
M: ska du laga hörbi da.

Exempel (7):
Situation: som ovan.

M: men ↑varför hoppar han på monsterbilen. M böjd över L, L ser på bilarna
L: ja:
M: Lukas,  ↑varför hoppar han på monsterbilen. (.) ere = M söker ögonkontakt, L ser på bilarna
      = fratt monsterbilen ska på sönder.
L: °ma:°, den ramla ne, e hjulen M och L ser på bilarna
M: a:
L: KOLLA,  NU KÖRER PÅ DEN  tittar upp på M och låtsas hoppa med bilen

Exempel (15):
Situation: Lek med bilar.

L: (HÄRMAR BIL)
M:    [Lukas] M ser på L
L:  [(HÄRMAR BIL)]  a: L tittar upp
M: gåre bra?
L: a
M: va gör du nu?
L: han  han tarut la- hör- de lastbilen, den här L tittar på lastbilen och pekar
L: (HÄRMAR BIL) dialogen tar slut

Exempel (10):
Situation: Mamma och Lukas pratar om bilderna i en bok.

L: du ka köra den. L pekar i boken.
M: ja men va de måste ju sätta på-,
M:  [se] M pekar på däcken på bilden
L:  [hju]l L ser på däcken
M: ja, precis ζ (.) M ser på L
L: då kanne köra den. hjulen. L ser upp på M
M: m:
L: o kolla [där]e maten L vänder blad
M:             [(...)]              ja:
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Exempel (8):
Situation: Mamma, Lukas och Joel fikar i köket.

M: va ska ni göra da. M brer macka, L ser på M
L: ka vi ka läsa katten ka appna  katten.
M: jaha? (.) (gjore de) vadå. vicken katt. M brer macka, L ser på mackan
J:   [eleda:]
L:  [(den)  vi]t katt.         (...) snöret ζ
M:         jaha?               jaha:
L: blå snöret.
M: juste: M och L har ögonkontakt
L: ja’ll ha den, blå snöret. fortsatt ögonkontakt
M: ja men de får du säkert  (.)  ha katten ett blått snöre?

Exempel (4):
Situation: Lek ute i snön. Lukas har grävt två hål som han och Mamma ska sitta i. Joel går omkring i närheten.

(BILLJUD FRÅN VÄGEN)
M: va sa du? L pekar på snöklump, M böjer sig fram
L: (...) lampan den bl:inkar (de) (...) lampanζ L ser ner i snön
M: en blinkande lampa? M ser på L
L: ne:j. den blinkar inte lampan.  L ser i snön
M: nähäζ M ser sig om efter J

Ej presenterat i uppsatsen:
Situation: Lek ute i snön.

L:  °en (ta...) e lampan trycker där° M ser på L, L ser i snön
L: då tänder den.  L ser på M
          den här lampan L ser ner i snön
M: ha?
L: de måste ha´n trä:a °en trä trä [trä oj oj trä trä]° L ser ner
M: [oj vänta. mamma måste] kolla ti Joel nu M ser sig om, reser sig och går ut ur bild
L: °trä trä° L ser inte upp

Ej presenterat i uppsatsen:
Situation: Mamma och Lukas leker med brandbilen på köksbordet.

M: va sa du?
L: ha om han inne där. så °så° L ser på brandbilen
      [nu inne] grashet där [e br]annbilen
J:     [(...)]
M:                a[:]            m: M ser på L, L ser på brandbilen
L: sen kan °(...) komme in°,  den traktorn skotta här. snö.
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Ej presenterat i uppsatsen:
Situation: Mamma och Lukas leker med brandbilen på köksbordet.

M: vars ska han köra nu?
L: han körer packera här M ser på L, L ser på brandbilen
M: okej
L: De trasi lampa, (.) så, ka lägga sopen.
M: ↑sopen.
L: a, där e sopen L och M har ögonkontakt
M: jaha. va gör du me den da. L ser ner på brandbilen
L: den e tras- (k)måste laga (.) [de] lampan. (.)
M: [a:] L ser hastigt upp på M
L: nu ka ta ny lampa L drar ut stegen på brandbilen

Ej presenterat i uppsatsen:
Situation: lek med brandbilen på köksbordet.

M: nu Lukas (nu) ska vi äta frukost M ser på L
L: neja ka (häng upp) lampa hä uppe = L drar ut stegen på brandbilen
        = °(nu ke se)° (ILLUSTRERANDE LJUD) L ställer sig på en stol och gör gester mot taket
M: oj, e de en lampa där också. L och M har ögonkontakt
L: (ILLUSTRERANDE LJUD) hänge där nu, nu hänge där (.)
M: jaha
L: lampanζζ L skjuter ihop stegen och kör iväg
M: m: ska du köra iväg å byta nån fler lampa.
L: ne:

Exempel (17):
Situation: Mamma och Lukas ska ”laga” tramptraktorn.

M: där.
L: där e nyckel, nyckel settas .i, ja. L tittar på traktorns instrumentpanel
M: °jaha° men va troru man ska göra då da. M tittar på L
L: den e trasi traktorn. L tittar upp på M sen ner igen
M: °m:°
L: ja ta ny °m°, L tittar på traktorn igen
M: en ny traktor.
L: a ny, ny traktor. (.) ne: de ha inte traktor, ny. Ingen ögonkontakt

Exempel (1):
Situation: Mamma och Lukas ska ”laga” sparkbilen.

L: de här fattas. L plockar upp en plastpinne
M: ↑ja, den ↑där pinnen. M ser på pinnen
L: °måste (.) de här [dens]ke så ke grashet (.) så (.) de-° L ser sig om, ser en liten hink och tar den
M:        [m:] Han försöker sätta fast hinken bak på bilen
M: jaha, ska den sitta sådär den där. M ser på L:s försök
L: m
M: m:, vetu ja tror de e ganska svårt, (.) sådärζ M böjer sig fram för att hjälpa
L: så. L lyckas till slut
M: va- va ska komma i hinken da. L tittar på hinken
L: hinken. ke- den e (.) ↑↑hinken. ja ke ja ka °°byta ny (...)°° tittar på hinken, funderar, ser sig om
M: passa den därζ hittar en badring, försöker sätta fast den med
L: a
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Ej presenterat i uppsatsen:
Situation: Lukas och mamma har just ”lagat” tramptraktorn och har flyttat fram sparkbilen istället.

M: behöver bilen också lagas. L och M har ögonkontakt
L: ne, en ka inte lagas. de går inte appna här L pekar på motorhuven
M: nä de går inte öppna nä. då kan man inte byta batteri L går in i köket
L: (ILLUSTRERANDE LJUD) L gestikulerar i luften
L: de här e trasit grash, här e trasit °(ta) ny(...)°
M: va ska du ta nytt för nånting? M kommer in i köket
L: °(ska ja se)° L vandrar omkring
M: ja ska du komma? M sätter sig på en hoppboll och sträcker fram

händerna, ögonkontakt

Exempel (2):
Situation: Mamma och Lukas tecknar med akvarellpennor. Joel kommer och vill vara med.

L: kollaζ  kaninen spela trummer ζ L tittar på M:s teckning
M: ja:
J: m [m:]
M:     [så] J tar en näve pennor
M: men hörni, (.) mammas penner, °vill ja gärna ha ↑kvar° M ser efter J som går iväg med pennorna
L: mammas penner ζζ ↑↑här kommer °°en (den där)°° L ser upp tar penna och ger till M
M: °ja°. (ba ...) hålla rätt på alla penner så dom inte = M ser ner på tecknandet igen
        =försvinner nånstans.
M: sådärζ men Lukas ska du rita nånting. M ser upp på L, ögonkontakt
L: nä

Ej presenterat i uppsatsen:
Situation: Lukas och mamma ritar.

L: skopan åsså L ser på papperet
M: ja, (.) nu ska vi se, sådär nånting M ritar
M: va gör han i jobbet da.
L: °(hans)° han skottar e traktorn e skop- snöζ M ser upp på L, L ser på bilden och pekar
M: skottar traktorn snö.
L: ja

Exempel(18):
Situation: Mamma och Lukas spelar Bamselotto:

L: dåle min tur- (.) ne de ha du, L tar kort från högen, L och M tittar på det
M: vare min de. M lägger kortet
L: ja L ser ner på spelet
M: .ha (.) åsså mamma (.) M tar kort från högen
L: m:
M: .h↑a ↑din M ger kort till L
L: din. *hä*, L lägger kortet
M: m,
L: de låte, traktorn. L tittar upp och lyssnar
M: m: L och M har ögonkontakt ett ögonblick
L: °(då ke) (...) min tur° L tar nytt kort
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Ej presenterat i uppsatsen:
Situation: mamma och Lukas leker med bilar.

M: ska ja [ta(n bil)] M letar i leksaksskåpet
J:              [ e de-] J sitter i M:s knä
M: men då ta ja den här, den tycke ja om (.)
        den e lite mysi. M tar blå plastbil
L: *hä-* ja ha ta den härζζ (.) brannbri:l L tar ut stor brandbil och sätter på golvet
         de va ↑stort brannbril M och L ser på brandbilen
M: ja: (.) men de e ju [bra om de brinner]
J:           [e: en  de: ]

Ej presenterat i uppsatsen:
Situation: lek med täcken och kuddar i sängen. Lukas har gjort en skoter av ett täcke.

M: jomen du  du fick ju pengen o så sa ja gå ju inte =
       = å tappa bort den år åsså gick du in här.
           (.) vosh la du pengen, (.) M letar i sängen
L: här. borta ζ L visar upp tomma händer
M: ↑.a ä borta var ↑la du den. M letar under täcket som formats till skoter
L: (de) e sönder skotern.
M: ja: ären sön- men ska du bygga upp den igen. L och M tittar på täcket
L: ja:

Ej presenterat i uppsatsen:
Situation: Mamma och Lukas leker i sängen med täcken och kuddar.

L: HAN ↑LÄGGER E PÅ↑ SKOTERN J lägger sig på täcket som formats till skoter
M: ja: men de kan ju bygga upp den.
      de e[ no inte så svårt] °de inte så svårt° M börjar ”laga” skotern
L:             [kanne hjälpa]
    (.)
M: så- (.) nu haru en jättefin skoter här.
L: de- de inte sönder skoter L ser på J
J: (LJUD)
M: nä.
L: kande ta bort jolet. L ser på J
M: m.
L: ta bort jolet (.) M böjer sig fram
M: °hej. du sitta hos mamma°? M tar upp J i knäet

Exempel (20):
Situation: Mamma och Lukas bygger med klossar i Lukas’ rum.

M: du å farfar byggde ju en snögubbe Lukas. kommeru i håg de. L ser på klossar
L: farfar byggden ↑stor snögubbe L tittar upp
M: a: (.) å hur såg den ut da. M ser på L, L ser på klossarna
L: ja: (.) den en en e ↑↑vit (.) snö  (.) snögubben.
M:             °m:° °a:° M ser på L, L ser på klossarna
M: åsså hade den ↑hår va?
L: °m° (.) han plocka gräset. hår
M: a:
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Exempel:(14)
Situation: Mamma och Lukas tittar i en bok med pop-up bilder av fordon. Den aktuella bilden föreställer ett tåg.

L: hä:r (.) åker väg(e)↑ holet. L tittar i boken, M ser på L
L: kolla (.) [ de ] e ↑holet L ser upp på M och pekar i boken
M: [de e] de e en tunnelζ M tittar på L, L tittar ner i boken igen
L: °tunnele( hole)° de kanne köra in här. köra inζζ L ser i boken
M: ja: M böjer sig mot L

Ej presenterat i uppsatsen:
Situation: Mamma och Lukas tittar i en bok med pop-up bilder.

M: m: men ser du där da. M pekar i boken
L: tr↑aktor. L tittar i boken
M: ja:
L: e en tog kör (.) °(de ...) hit (.) körer hit (...) måste va-° L följer järnvägen med pekfingret
M: ska du köra hela vägen.
L: härζ körer hit b↓↓ilenζζ så- så: nu körer °(upp upp) (...)°
M: där, där ä tågstationen. seru de. M pekar
L: tåget. därζ

Ej presenterat i uppsatsen:
Situation: Lukas sitter vid köksbordet och tittar i bok med pop-up bilder. Ljud hörs från övervåningen.

L: ja köre här. L pekar i boken
M: a: M har börjat duka
L: e packera där L kör plastbil i boken
M: °m°
L: då ka köra baka °då ka köra, då ka köra°
(STEG HÖRS FRÅN ÖVERVÅNINGEN)
L: de de loter. (.) de loter kaninen L vänder sig om och lyssnar
M:                   m: L tittar ner
M: ja:nä: de e Joel som ä däruppe. (.) å stampar. L tittar upp och lyssnar
L: jo:l stamparζ

Ej presenterat i uppsatsen:
Situation: Emmy och Lukas leker med dockskåpet

E: (...) de e falit ute (.) i grottan E talar pipigt
L: grot[tan] L går runt dockhuset
E: [(...)]
L: MÅSTE TA BORT DEN GRÖTEN L fäktar med armarna
        (då ...) nu kommer (s...) °eru ren hä:r ° L tar en docka och leker med den
E (nune:) men du få inte va här.
L: joaζ
E: näeζ
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Ej presenterat i uppsatsen:
Situation: Emmy och Lukas leker med dockhuset.

E: aktare (.) ja vet. vi springer bort (.) å gömmer oss = E ser på dockorna
     = å hittaren så kan [vi göra]  L reser sig och går runt dockhuset
L:                                [ja (kanni)] sån här (sig[ge])n (.) gubbe L hittar en figur
E:                                                [nä] E ser på dockan
L: (NONSENSORD)

Exempel (16):
Situation: Lukas och Emmy leker med dockorna i ett dockskåp.

E: vi gör så här att vi de blir tomt där inne, så = E gestikulerar mot dockskåpet
    = ta vi ut alla gre[jer] E ser på L
L:       [då] kast ut e, här inne dörren. e inne =
     =dörren. L pekar på ett rum

E sträcker sig fram och tar ut saker
ur dockskåpet, L ser på under tystnad.

Exempel (23):
Situation: Emmy och Lukas leker med dockorna i ett dockskåp.

E: wo:i owo:i owai den e minζ men = E tar en gubbe från L, hoppar med
    = ↑bo:a o bo:j     dockorna in och ut ur dockskåpet
L: oj de ramla ne de voffan en soffa ramlar ut ur dockskåpet
E: [o  ↑bo:j   o   ↑bo:j] E fortsätter hoppa med dockorna
L: [°(hä ka) va så här°] L plockar upp soffan och sätter in den
E: o boj oboj
L:           åoj          åboj L hakar på leken med dockorna

Ej presenterat i uppsatsen:
Situation: Lukas och mamma leker med tramptraktorn.

L: ja [köpten ny dörr]  L går fram till traktorn, sätter sig och ser på M
J:       [ditta:   ei:       ] J springer fram till släpvagnen
M: ha du köpt en ny dörr. m:
L: [m] ja ha köpt [den de sön]der så[här] L tittar på instrumentpanel
J   [da]       [di tä:]       [de-]
M: [en e hastighetsmätare]
J:   [de:   de:   de:   de:]   de: J lämnar rummet
L: de sönder här. klockanζ L pekar, M och L har ögonkontakt
M: klockan? okej.
L: där ä de sönder, klockan. L böjer sig ner över traktorn
M: °m[:°]
L:   [då] då ka vi ta nyckel (.) ↑kom nu L vänder sig mot M
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Ej presenterat i uppsatsen:
Situation: Lukas och mamma ”åker” från låtsaskamratens ”hus”.

M: mhmζ  men vart ska vi nånstans L och M har ögonkontakt
L: vi ska em e kanins hus.
M: kaninens hus.
L: a: ögonkontakten upphör
M: okej, vare de nånstans.
L: den den (...me) den borta e den e borta L ser sig omkring
        em e den e under där huset L pekar mot bokhyllan
         °hä ka köra° L backar traktorn
M: ä huset under där.
L: ja (...)

Exempel (19):
Situation: Lukas och mamma målar vattenfärger.

M: ta mera färg du Lukas (.)   annars förstör du °borsten°, L målar rött med torr pensel
L:                  ja, L tar mer färg, ser inte upp
L: gräset e rött ζ °[de] rötte gräset°. L ser på det han målar
M:                  °m[hm]°
M: m: men vicket konstit gräs. som e röttζ M ser på L, L ser på papperet
L: °rött gräs°.

Ej presenterat i uppsatsen:
Situation: Lukas och pappa har just spelat trummor i studion:

P: °villeru inte spela nå mer trummer°.
L: °ja (’ll) ha spela sån härζζ  pramo°. L visar med gester
P: pjano, ja: de e lite- (.) de e lite svårt kanske å fälla =
      = upp de nu (...)
L: vare pramo da. L ser sig omkring
P: ja pjanot ä dä nereζ


